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ההיכרות עם יגאל אלון: תחילת קשרים נוספים

ת יגאל אלון1 הכרתי בשנת 1963 דרך שמעון ַחנָאָסאּב, כשאלון הגיע לביקור א
רשמי בן עשרה ימים בטהראן ונאם בישיבה סגורה בנושא האירועים בישראל 
והמצב במזרח התיכון. מספר שנים לאחר מכן, במהלך נסיעה לירושלים, התקשרתי 
אליו ונפגשנו. מאז ואילך, בנסיעותיי לישראל, ביליתי שעות רבות בחברתו ועם 
משפחתו. מפגשים אלה עם אלון, שמלבד תפקידיו הציבוריים והמדיניים עסק גם 
בנושאים החביבים עליי - קידום התרבות ולימודים איראניים - היוו את הקרקע 
הפורייה שעליה פרחו הקשרים החמים והאיתנים בינינו. עד כדי כך, שאני אירחתי 

את בתו ואת חתנו במסעם לאיראן, שנערך בתמיכת משרד החוץ האיראני. 
בהקשר זה, אמנם ידעתי על הגעתם מבעוד מועד, אך אני זוכר שיום אחד 
"מר  ַּבִרי2, שר החוץ של איראן, בשיחת טלפון:  ַח'לְעַת  עַלִי  עַָּבאס  לי  אמר 

מטהראן עד ירושלים, 
למען אחדות וערבות הדדית

אלוף )מיל.( יגאל אלון נולד בשנת 1918 בארץ ישראל, שהייתה תחת המנדט הבריטי, והיה אחד   1
המדינאים והמצביאים הבכירים במדינת ישראל. לאחר פרישתו מצה"ל שירת כחבר כנסת, כשר 
העבודה, סגן ראש הממשלה, שר הקליטה, שר החינוך והתרבות, ושר החוץ. אלון נחשב לאדריכל 
התוכנית לפינוי רצועת עזה וחלקים מהאזורים הפלסטיניים אחרי מלחמת ששת הימים. הוא נפטר 
באופן פתאומי בשנת 1980, בגיל שישים ואחת. הביוגרפיה העברית: יגאל אלון - אביב חלדו: ביוגרפיה, 

מאת אניטה שפירא. התפרסמה ע"י הספריה החדשה, 2004.
עַָּבאס עַלִי ַח'לְעַת ַּבִרי נולד בטהראן בשנת 1913, רכש תארים במדעי המדינה ודוקטורט במשפטים   2
באוניברסיטת פריס, ונכנס למשרד החוץ בגיל עשרים ושבע. מילא תפקידים מדיניים בתוך איראן 
וכיהן כשליח דיפלומטי במספר מדינות בעולם. בעקבות עליית הרפובליקה האסלאמית, הושלך ח'לעת 

ברי לכלא, והוצא להורג באפריל 1979.
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ָמאְהפַר! בתו של יגאל אלון מגיעה לאיראן עם בעלה. מכיוון שאתה ואלון 
חברים קרובים, עליי להדגיש שילדיו הם בעבורי כמו ילדי אחי. אני מבקש 
ולעטוף אותם בחום; משרד החוץ כבר סידר  זו  ללוות אותם בנסיעה  ממך 
תוכנית ביקור, החל מביקור באוהלי חגיגות האלפיים חמש מאות שנה למלכות 
איראן בשיראז ובפרספוליס, וכן מועדון ההתעמלות האיראנית העתיקה על שם 
ג'עפרי )זּוְרָח'אנֶה-יֶ גַ'עְפִַרי( בטהראן. אנחנו נמסור לך את הפרטים". בתגובה 
הודיתי לַח'לְעַת ַּבִרי על כך שחשב עליי לטובה, והדגשתי שכל עוד ישהו השניים 
באיראן, הם אורחיי ואהיה לצדם. גם לביקורים בשיראז ובאצפהאן אלווה 

אותם. בטהראן הם ישהו בביתי.  
שנים לאחר מכן, גֹוני, בתו של אלון, מזכירה את יחסי החברות של הוריה 
איתי, ומעלה זכרונות שלא יימחו מנסיעתה עם בעלה - דורון - לאיראן. היא 
עצמנו במשפחה חמה  "בשדה התעופה של טהראן מצאנו את  כך3:  כותבת 
וקרובה... אורח החיים הפשוט שלהם... הפתיע אותנו. התנהגותם הכנה הייתה 
בעינינו ראויה להערכה ולכבוד... פֶֶרְׁשֶתה, אשתו של ז'ק, התלבשה בפשטות... 
ואין לה שום רצון לענוד תכשיטים. התנהגות כנה זו של פֶֶרְׁשֶתה מעידה על 
נפשה העשירה ועל טבעה הנעלה. בכל פעם שהיינו יוצאים מהבית, היא הייתה 
מסייעת לעניים ולנכים בדרך צנועה. בשיחות, כסף ועושר אינם עיקרון חשוב 
בעיני ז'ק. צבירת רכוש אינה מטרה ראשונה במעלה אצלו... בנסיעתנו לאיראן 
ובטיולים האלה באתרים  והדריך אותנו בכל מקום. בסיבובים  ליווה  הוא 
ההיסטוריים של איראן, שוחחנו הרבה. סיפוריו על ילדותו ונעוריו באצפהאן 

היו מרגשים כמו סרט קולנוע..."

תחילתה של ידידות אמיצה עם גנרל צעיר
כשנתיים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים ביוני 1967, נפגשתי בירושלים עם 
יגאל אלון, שהיה אז שר העבודה. כשאכלנו צהריים במלון עדן ברחוב הלל, הוא 
הציג אותי בפני קצין צעיר בשם עוזי נרקיס4. באותו זמן, ירושלים הייתה מחולקת 
לחלק מערבי )בידי ישראל( וחלק מזרחי )בשליטת ירדן(, ועדיין שררה מתיחות 
והתנהלה מלחמה קרה בין ישראל והערבים. בפגישה ידידותית זו, דיברנו על 

מתורגם בחזרה מפרסית, המקור העברי אינו בנמצא )המתרגמת(. תרגום המכתב מהמקור העברי   3
לפרסית - שמעון חנאסאב.

האלוף עוזי נרקיס נולד בירושלים בחורף 1925, ונפטר באותה עיר בגיל שמונים ושתיים.  4
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האפשרות להסיר את חומת הגבול, לאחד את ירושלים, ולאפשר ליהודים גישה 
אל שרידי בית המקדש ואל הכותל המערבי, מורשתם בת אלפי השנים של יהודי 
העיר. נרקיס היה סבור שחומת ההפרדה בין שני חלקי ירושלים תוסר בקרוב, 
ואלון אישר את דבריו והעריך שנותרו לא יותר משנתיים-שלוש לאיחוד ירושלים. 
הוא הדגיש שאסור להתעלם מסוגיות בינלאומיות בנושא. נרקיס כתב בזכרונותיו 
על נעוריו בתקופת המנדט הבריטי: "היהודים מעולם לא הורשו להגיע לכותל 
המערבי. אך כל שבת, אני ומספר צעירים נוספים נהגנו להגיע בדרך לא דרך אל 
מאחורי הכותל המערבי דרך שער האשפות, לבקר באתר מקודש זה, ולחזור5". 

על כל פנים, מאז אותה פגישת היכרות, התפתחו קשרי החברות ביני לבין עוזי 
נרקיס, והביאו לכך שכל פעם שהגעתי לישראל, התראיתי גם איתו. בתחילת מלחמת 
ששת הימים ועם פרסום הידיעות על כך בעיתונות האיראנית, משכה את מבטי 
תמונה של עוזי נרקיס ליד שר הביטחון והרמטכ"ל, שהתפרסמה באחד מעיתוני 
הצהריים, ומתחתיה הכיתוב: "עוזי נרקיס, משחרר ירושלים". תמונה זו הייתה 

התמונה הראשונה שהתפרסמה מעט אחרי ההשתלטות על מזרח ירושלים.
מעניין לציין שאמנם נרקיס הגיע לאיראן שלוש פעמים בהזמנת צבא איראן, 
אך ביקורי הגומלין של קצינים ומומחים צבאיים של שתי המדינות התקיימו 
בהשגחתו כבר בשנת 1964. ביקורי גומלין אלה כללו סיורים בבסיסי חילות 

האוויר, היבשה והים של המדינה המארחת.
האלוף נרקיס פרסם ספר בשם "חייל של ירושלים" על מלחמת ששת הימים, 
וספר זה זכה בשנת 1992 בפרס יצחק שדה6 לספרות צבאית. הפרס הוענק בטקס 
בנוכחות ראש הממשלה יצחק רבין7. בערב הענקת הפרסים במוזיאון תל אביב, 

כשקיבל נרקיס את הפרס מידיי, התרגש מאוד ובכה בזרועותיי. 
הפרס הזה הוענק כל שנה מטעם קרן יצחק שדה למחברי שני הספרים הטובים 
ביותר בנושאי צבא וביטחון. את המוסד הזה הקמתי בשנת 1972 יחד עם יגאל 
אלון, שמואל )מולה( כהן וגדליה יעקובי8. אני, כמובן, הדגשתי מהתחלה שאינני 

המקור העברי אינו בנמצא, מתורגם בחזרה מפרסית )המתרגמת(  5
שדה נולד ברוסיה בשנת 1890, והיה גיבור בעל עיטור ממלחמת העולם הראשונה. הוא היה מראשוני   6
תנועת החלוץ ואיש צבא בכיר, וכן חברו ועמיתו של יגאל אלון. הוא נפטר בתל אביב בשנת 1952. 

טקס הענקת פרס יצחק שדה לספרות צבאית נערך כל שנה לזכרו.
רב אלוף )מיל.( יצחק רבין נולד בירושלים בחורף 1922, וכיהן כרמטכ"ל, כשר הביטחון, ופעמיים   7
כראש ממשלה. הוא היה מדינאי ריאליסט, ובקדנציה השנייה שלו כראש ממשלה, פעל למען חתימת 
הסכם שלום עם הפלסטינים. רבין קיבל את פרס נובל לשלום יחד עם יאסר ערפאת ושמעון פרס 

בשנת 1994, וכעבור שנה נרצח בעצרת תמיכה בשלום בתל אביב.
מתחילת פעילותו של מוסד זה ועד עכשיו, הוגשו למעלה מאלף ומאה ספרים כמועמדים, שבעים   8

וארבעה ספרים קיבלו את הפרס הגבוה ביותר, וחמישה סופרים קיבלו תעודות הערכה.
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על קברו של יצחק שדה בירושלים, 1972. יגאל אלון )האיש המבוגר השני 
מימין( וז'ק ָמאְהפַר )בשורה השנייה, עומד לימינו של אלון(.
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מעוניין ששמי יוזכר כמייסד ותומך של תוכנית תרבותית זו, אבל אחרי עשרים 
וחמש שנים, לבקשת יצחק רבין בקדנציה השנייה שלו כראש ממשלה, הסרתי 
את החיסיון. לפיכך, באותו אירוע, בטקס הענקת הפרס לנרקיס, אחרי נאומו 
של ראש הממשלה, העניק לי ראש העיר תל אביב את מדליית יקיר תל אביב. 

אני הודיתי לו ונשאתי נאום קצר באנגלית.  
נרקיס, שהיה בוגר הפקולטה לביטחון של הסורבון בפריס, והיה בקי גם 
בתחום תעשיית היין הידועה של צרפת, שלט בנוסף לעברית גם בשפות צרפתית, 
אנגלית, ערבית ויידיש. הוא הגיע כל השנים לפגוש אותי בז'נווה, והיה מתכנן 
את ביקוריו בני היומיים כך שאת ערב שבת יוכל לבלות איתנו. גם אני, בכל 
פעם שהגעתי לישראל, ביליתי איתו שעות. באחד מערבי השבת בביתנו, שוחחנו 
סביב שולחן ארוחת הערב. השיחה הגיעה למלחמת ששת הימים, ודיברנו על 
)Rebecca( אמרה  ריבוי פיגועי הטרור בירושלים באותה תקופה. בתי ֶרּבֶָקה 
לנרקיס: "זו אשמתכם, שלא נאבקתם בהם ברצינות במלחמת ששת הימים". 
האלוף נרקיס אמר לה ברוגע: "בתי! אנחנו איננו רוצחים. הצבא שלנו נקרא 'צבא 
ההגנה לישראל' כי חובתו היא להגן על העם ולשמור על עצמאות המדינה. אני 
אשלח לך כרך אחד מספר שכתבתי על הערבים וישראל. עייני בו ותביני טוב 
יותר את הנקודה הזו". הדבר המעניין הוא שבמבחני הגמר שלה, נתקלה רבקה 
בשאלה על מלחמת ששת הימים. מכיוון שקראה את הספר של נרקיס בעיון, 

כתבה תשובה מלאה, וקיבלה את הציון הגבוה ביותר.

קיבוץ גינוסר, אגם הכינרת. מרץ 1990. משמאל: חיים הרצוג, 
ז'ק ָמאְהפַר, רות אלון, יצחק רבין ומולה כהן.
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מכתב ההערכה מיצחק רבין לז'ק ָמאְהפַר לרגל הקמת הקרן על 
שם יצחק שדה, ובחירת ספר השנה, 26 בפברואר 1995. 
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ז'ק ָמאְהפַר משוחח עם שמעון פרס )שני משמאל(, ז'נווה 1990

עם עזר ויצמן במלון הילטון תל אביב, סתיו 1990
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איש ציבור ממוצא איראני בירושלים
בפגישתי עם נרקיס בירושלים, הוא הזמין אותי לארוחת צהריים במסעדה 
שהייתה שייכת לאיראני-ישראלי בשם יחזקאל שמש. על קיר המסעדה משכה 
את תשומת הלב תמונה גדולה של מַֹחַּמד ֶרזָא שאה, שלדברי נרקיס העידה 
על גודל אהבתו של שמש לאיראן ולשושלת פהלוי. הוא אמר שבכל שנה ב-31 
באוקטובר, יום ההולדת של הנסיך ֶרזָא פהלוי, מחלק שמש לבני עירו מיץ תפוזים 
חינם. בנוסף לכך, הוא חבר בועד הנאמנים של בית החולים משגב לדך. בתוקף 
פעילותו זו, הוא הגיע לפני מספר שנים לטהראן כדי לאסוף תרומות בעבור פיתוח 
בית החולים. נזכרתי שראיתי אותו בעבר בטהראן, ומאיר עזרי, שגריר ישראל 
באיראן, גם הציג אותו בפני. מעניין שכשנכנסנו למסעדה, נרקיס הציג אותי 
בפניו ואמר: "הוא איראני והגיע מטהראן...". שמש קטע את דבריו של נרקיס 
באחת, ואמר בטון מיוחד: "היה בטהראן ג'נטלמן אחד בשם ז'ק ָמאְהפַר". מיד 
סימנתי לנרקיס בתנועת יד שלא יאמר את שמי. כשישבנו ליד השולחן, נרקיס 
שאל מופתע למה לא רציתי שיציג אותי. אמרתי לו: "לפני שנים, כשהוא הגיע 
לטהראן כדי לאסוף תרומות עבור בית החולים, סיפקתי לו כל מה שהיה צריך 
בעילום שם. נראה שעזרי סיפר לו אחר כך. אני כמובן עדיין מסייע כל השנים 
לבית החולים בלי להזדהות". אחרי ההסברים האלה, נרקיס הבין מדוע איני 

רוצה שיציג אותי.
נרקיס אמנם כיהן במשרות ממשלתיות רבות, אך תמיד ייחל להיות ראש 
העיר ירושלים. הוא היה סבור שאין לו סיכוי מול טדי קולק, שעשה מאמצים 
רבים לבניית העיר והיה ראש עיר מצליח. זכיתי להכיר גם את טדי קולק 
עצמו. ברוב נסיעותיי לירושלים תמיד הוזמנתי בערבי שבת לארוחה אצל 
ילידי איראן - אבנר ומנצור אפראימי. לפעמים התארח אצלם  שני חבריי 
נבחר  לכן,  קודם  שנים  בדבריו. מספר  כולם  את  והקסים  קולק,  טדי  גם 
קולק בטקס בגרמניה לראש העיר הטוב ביותר בעולם. וכך, הצדק היה עם 
נרקיס: היה מולו יריב מוצלח ורב פעלים שלא השאיר לו סיכוי. בשנת 1996, 
במסגרת חגיגות השלושת-אלפים לירושלים, בירת מלכי יהודה, נאמו האלוף 
עוזי נרקיס ופרופ' אמנון נצר, פרופסור ללימודים איראניים באוניברסיטה 

העברית בירושלים.
אני זוכר שעם פתיחת מחלקת השירותים הקרדיולוגיים בבית החולים שערי 
צדק בירושלים, בשם Jack Mahfar Cardiology Services, ביקשו מנהלי בית 
החולים רשימת שמות של חבריי, כמי שתמך בהקמתו, כדי להזמינם לטקס 
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למעלה: עם עוזי נרקיס, ז'נווה, 1988.

למטה: עם עוזי נרקיס בתקופת ההחלמה בז'נווה, 1997.
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לוח ההוקרה לז'ק ופֶרְֶׁשֶתה ָמאְהפַר בבית החולים שערי צדק, מאי 
.1994
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מכתב התודה של פרופ' הלוי, מנהל בית החולים שערי צדק לז'ק ָמאְהפַר על 
עזרתו בהקמת מחלקת השירותים הקרדיולוגיים בבית החולים, קיץ 2003.
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הכניסה למחלקת השירותים הקרדיולוגיים ז'ק ָמאְהפַר בבית החולים 
שערי צדק. ירושלים 2004. 

הפתיחה. הודעתי לאחראים על הטקס שאני אביא רק אורח אחד בשם אלוף 
עוזי נרקיס, כי איני רוצה להזמין אורחים רבים ולגרום להם לחשוב שאני מציג 
לראווה את תפקיד המפתח שלי במימוש הפרויקט. וכך, אורחי היחיד בטקס 
הזה היה נרקיס, שגם נאם לבקשת המארגנים. למחלקה הזו פונים כל יום חולים 

רבים, והיא מקבלת גם חולים ממדינות המזרח התיכון האחרות.
זמן קצר לאחר מכן, החל נרקיס בכימותרפיה למחלת הסרטן. הזמנתי אותו 
לנוח מספר ימים בז'נווה. הוא הסכים, בא עם אשתו כשהוא נעזר בבנו, ושהה 
שבוע באזור ההררי וילארד )Vilard(. אחרי חמישה ימים נוספים בז'נווה הוא 
חזר לירושלים, וחודש לאחר מכן, בתחילת חורף 1997, הלך לעולמו. נסעתי 

לירושלים כדי להשתתף בהלוויתו בבית העלמין הצבאי  בהר הרצל. 

אורי לוברני הוא מומחה רב פעלים בתחום איראן והמזרח התיכון. כיהן כשגריר ישראל באיראן   10
בין השנים 1973-78. לפני כן שירת כדיפלומט באנגליה, באוגנדה ובאתיופיה. לוברני יצר קשרים 
הדוקים עם ממשלת איראן, ונחשב לידיד קרוב של ַאִמיר עַּבָאס הֹוֵידָא - ראש הממשלה היציב ביותר 
בתקופת שלטונו של מחמד רזא שאה )שהוצא להורג על ידי בית דין של המהפכה האסלאמית עם 
עליית הרפובליקה האסלאמית(. היחסים בין לוברני להֹוֵידָא ולשאר בכירי השלטון מתוארים בספר 

שטן גדול, שטן קטן מאת אליעזר צפריר, הוצאת מעריב 2002.
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ַמנּוצֶ'ְהר אִֹמיְדוָאר )בנו של שמעון אִֹמיְדוָאר, מתרגם וראש מחלקת המכס באהואז( החל בפעילותו   11
התרבותית-חברתית והעיתונאית עוד כשהיה סטודנט, ושימש בתפקידים ציבוריים וחינוכיים רבים. 
אִֹמיְדוָאר התגורר בישראל זמן מה, ובשובו לאיראן עבד במחלקות התרבות והחינוך של משרד 
הסוכנות היהודית בטהראן. בשנת 1984 עבר לגור בניו-יורק, שם פרסם שבועון בשפה הפרסית בשם 

ּפַיָאם. הלך לעולמו בשנת 2014.

תיאוריות קונספירציה בעקבות שליחות מוצלחת
בשנת 1974, בדרכי מטהראן לשטוקהולם, עצרתי לביקור קצר בתל אביב. 
בפגישה עם יגאל אלון, שהתמנה לא מכבר לשר החוץ, הוא הודיע לי שאורי לוברני10 
התמנה לשגריר ישראל באיראן, חודשים ספורים לאחר סיום תפקידו של שגריר 
ישראל הקודם בטהראן - מאיר עזרי. באותו זמן, העולם היה שרוי במשבר נפט. 
אלון, שידע שאין לי שום נגיעה בפוליטיקה ואני רק מתעניין ומאמין בחשיבות 
ההיסטורית של הקשרים העמוקים והקרובים של עם ישראל עם איראן, אמר: 
"אני רוצה שתעזור לי למצוא אדם שנולד באיראן, עם היכרות מעמיקה וידע 
בעל ערך על איראן, כדי שיהיה נספח העיתונות של לוברני בטהראן". הודיתי 
לאלון שחשב עליי טובות, ואמרתי לו: "תן לי כמה שבועות". מהרגע שהעלה 
את הנושא, חשבתי על ַמנּוצֶ'ְהר אִֹמיְדוָאר11. הכרתי אותו שנים רבות, עוד מלפני 
שעברתי לגור בטהראן. הוא היה עיתונאי מעולה ואיש ציבור מכובד, ולפני שעלה 
לישראל, השלים את לימודי המשפטים שלו באוניברסיטת טהראן. ידעתי שיש 
והוא מיודד עם רוב העיתונאים  לו קשרים ברוב כלי התקשורת האיראנים 
באיראן. איש הגון, חסר יומרות וישר דרך, הפועל בתחומי החברה והתרבות, 
אהוב ומוערך בעיני כולם. אשתו, זֹלֵיכָא גבאי, הייתה מכרה וקרובת משפחה 
שלי. אמידואר חי עם משפחתו בדירה בירושלים. בכל פעם שהגעתי מאיראן 

לירושלים, הייתי הולך לבקר אותו. 
למחרת, בעקבות שיחת טלפון עם אִֹמיְדוָאר, נפגשנו במלון שרתון בתל אביב 
ממש לפני צאתי לשטוקהולם. העליתי את נושא נספח העיתונות והתרבות של 
השגרירות וביקשתי, אם הוא מרשה ומעוניין, שאמליץ עליו לאלון לתפקיד זה. 
ציינתי, כמובן: "אחרי שאעביר את המלצתי לאלון, הוא ללא ספק יחקור בנוגע 
ליכולותיך ולרקורד שלך, ויתקשר אליך. יתרה מזו, כשאספר לו על מעלותיך 
הייחודיות, אומר לו שאיני מכיר איש מלבדך שיוכל להתאים כל כך לתפקיד. 
לפיכך, עם המצוינות שאני מוצא בך, אני מקווה שאם תיקח על עצמך את 

התפקיד ביום מן הימים, אני אוכל להתגאות..."
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אחרי פגישה זו, היה עליי לטוס לשיחות עם מנהלי מפעל התרופות אסטרא 
בשטוקהולם. לפיכך, הודעתי ליגאל אלון בטלפון על תוצאות פגישתי ושיחותיי 
עם מנוצ'הר אֹמידוָאר. הוא ביקש ממני, אם אוכל, לעבור שוב דרך תל-אביב 
לפני שאני חוזר לטהראן כדי שנדבר על אמידואר פנים אל פנים. קבענו שכשאגיע 
לתל אביב, אתארח בבית משפחת אלון לארוחת ערב. בזמן הארוחה  סיפרתי לו 
כל מה שאני יודע על אִֹמיְדוָאר ועל משפחתו. אלון הקשיב לדבריי ברוב קשב, 
ולבסוף אמר: "מחר אודיע לאִֹמיְדוָאר באמצעות עוזרי חיים ּבַראֹון שיבוא לפגישה 
איתי, ואבקש ממנו לקבל את השליחות הזו בטהראן. אבל ז'ק! מעתה והלאה 
האחריות לבחירה הזו היא עליך!" עניתי לו: "אני מכיר אותו כבר שנים ויודע 
שהוא איש כן, ישר דרך ונעים הליכות. לפי ההיכרות שלי איתו, אני סבור שהוא 

ראוי אפילו להיות שגריר".
חזרתי למלון בשעה אחת עשרה וחצי בלילה, שמח על כך שיכולתי לעשות 
שירות טוב לשני חברים: אחד אלון, שחיפש אדם ישר, משכיל ומבין בענייני 
איראן, והשני חברי ַמנּוצֶ'ְהר אִֹמיְדוָאר, שמקבל הזדמנות להפגין את כישוריו 
ולחזק את הקשרים, במיוחד את קשרי התרבות, בין שתי המדינות. על כל פנים, 
זמן מה לאחר מכן, בעקבות פגישתם של אִֹמיְדוָאר ואלון, הגיע אִֹמיְדוָאר לטהראן. 
מאז ואילך, בכל פעם שראיתי אותו בטקסים ובאירועים שונים, הוא סיפר לי 

כמה הוא מרוצה מעבודתו החדשה.
בלונדון בחופשת הקיץ  וילדיי שהו  1975, כשאשתי  זמן מה. בקיץ  חלף 
והמהנדס ּפְַרוִיז יעקובי החל לשפץ את ביתנו שיפוץ יסודי כולל החלפת עיצוב 
הפנים, נאלצתי לעבור להתגורר זמנית במלון רּוַדִּכי בקרבת מקום עבודתי. באחד 
מאותם ימים, התקשר ַמנּוצֶ'ְהר אִֹמיְדוָאר והודיע שבאותו יום אחר הצהריים 
ָצפון  יתקיים מפגש עם עיתונאים איראנים בשגרירות ישראל שברחוב ּכָאח' 
בטהראן, ואם אוכל - אני מוזמן להשתתף בה. מכיוון שהייתי בודד באותו זמן, 
קיבלתי את הזמנתו. באותו ערב, אחרי הרצאות מעניינות של אִֹמיְדוָאר ושל מספר 
עיתונאים בנושא ישראל והמזרח התיכון, ענה אִֹמיְדוָאר על שאלותיהם הרבות 
של המוזמנים. שמחתי מאוד להיות באותו ערב ידידותי ומרחיב אופקים עם בני 
מולדתי. ואחרי שראיתי בישיבה זו את יכולותיו של אִֹמיְדוָאר ואת כשרונותיו 
בפני בכירי העיתונאים בטהראן, אמרתי לעצמי שבחסדי האל, גם אלון צריך 

להודות לי על בחירה באיש מצליח ומוכשר זה. 
חזרתי למלון, אכלתי ארוחת ערב, ובשעה אחת עשרה הלכתי לחדרי ונרדמתי. 
בשעה שתיים בלילה התעוררתי לפתע מצלצול הטלפון. האיש מהצד השני שאל: 
"אתה ז'ק ָמאְהפַר?" עניתי: "כן, זה אני". הוא אמר בנימוס: "חברך ַמנּוצֶ'ְהר 
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אִֹמיְדוָאר עשה תאונה ונתן לנו את שמך ואת מספר הטלפון הזה כדי שנודיע 
לך שהוא בחדר מיון. הוא רוצה שתגיע מהר". ללא שהות התקשרתי לחברי ד"ר 
ֹקְדַרתֹאללה מֹוַַסִקי. הוא ביקש ממני שעד שיגיע בעצמו, אעביר את אִֹמיְדוָאר 
ולקחתי את אִֹמיְדוָאר  ַאלְּבְֹרז. הלכתי לחדר המיון  במהירות לבית החולים 
באמבולנס לבית החולים ַאלְּבְֹרז. ד"ר מֹוַַסִקי הגיע והורה לצלם מיד את בית 
החזה ואת שאר האברים שנפגעו, ולעשות את ההכנות הדרושות לשלבים הבאים. 
לי הוא אמר: "למרבה המזל זה נגמר בטוב. אתה חזור למלון ותנוח". הייתי 
חסר מנוחה ולא הצלחתי להירדם. בשעה שבע וחצי בבוקר הגעתי שוב לבית 
החולים. אִֹמיְדוָאר היה חלוש. הוא סיפר לי איך קרתה התאונה. בשעה תשע 
בבוקר לערך, הגיע לבית החולים איש בשם ּכְַדחֹ'דָאזָאֶדה, ואני עזבתי כדי ללכת 
לעבודה. בשעה שלוש אחר הצהריים באותו יום, התקשר חיים בראון, עוזרו של 
יגאל אלון, ואמר: "מר אִֹמיְדוָאר עבר תאונה. אמור לו שיעזוב את טהראן ויחזור 

לירושלים ברגע שיקבל אישור מהרופאים".
עליי להודות כי התאונה הזו העסיקה את מחשבותיי ללא הרף. מאז שאמידואר 
החל לעבוד בשגרירות, אדם או שניים שקינאו בו קשרו קשר, ולפי השמועה, 
תכננו להתנקש בחייו באמצעות תאונת דרכים. אותם קושרים מיהרו גם להודיע 
למשרד החוץ של ישראל על האירוע. כעבור חודש, עזב אמידואר את איראן 
ולמעשה סיים את תפקידו בשגרירות ישראל בטהראן. בנסיעתי הבאה לישראל, 
במטרה לפגוש את יגאל אלון, הגעתי אליו בעיצומה של חגיגה שערכו ראשי 
הציבור הערבי בישראל, שבאו לפגוש אותו. אחרי החגיגה ואחרי שאכלנו יחד 
ארוחת ערב, דיברנו על אִֹמיְדוָאר, והוא אמר לי: "אני שמח שהוא בריא ושלם 
וחזר לישראל, כי את התאונה "סידרו" האויבים שלו". הסכמתי לדבריו וציינתי 
שלאִֹמיְדוָאר יש אויבים שתמיד ניסו למנוע את התקדמותו רק בשל קנאתם וצרות 

עינם בכישוריו וביכולותיו: החברתיות-מדיניות, העיתונאיות והתרבותיות.
עמידה איתנה ומצוינות 

שנים חלפו מאותו אירוע ועד שאִֹמיְדוָאר, כן כתמיד, סיפר לי בפעם הראשונה 
את פרטי האירוע והסביר לי מספר נקודות על שורשי "התאונה". הוא סיפר 
כי ימים מספר לפני שארגן את המפגש ואת השיחה עם העיתונאים האיראנים 
בשגרירות ישראל, התקשר אדם לביתו ואמר לו בגסות ובקול מעוות: "אני אומר 
לך לצאת מהמדינה הזו כמה שיותר מהר. אם לא, נשלח את גופתך לאמך!". 
אִֹמיְדוָאר שאל בקור רוח: "מי אדוני?" התשובה הייתה: "לא עניינך. אני רציני!" 
והשיחה נקטעה. אִֹמיְדוָאר לא ייחס לשיחה חשיבות רבה, והעריך שזו רק הטרדה 

טלפונית. 
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סיטרואן דיאן, שנוצרה ע"י תעשיית המכוניות באיראן תחת השם המסחרי ז'יאן )אריה שואג(, היתה   12
פופולרית באותו זמן באיראן , אולם לא בטיחותית.

בערב התאונה, אִֹמיְדוָאר נסע במכונית קטנה מדגם זִ'יָאן12 של אחד מחבריו 
של ּכְַדחֹ'דָאזָאֶדה, שלקח אותו לדירתו ברחוב וִילָא, אחרי שהכירו באותו ערב. 
מסלול הנסיעה עבר ברחוב החד סטרי סַֹריָא. לפתע הבחין אִֹמיְדוָאר ברכב מסוג 
מרצדס שהתקרב במהירות לז'יאן מלפנים - כלומר נגד כיוון התנועה, מהצד של 
האין-כניסה והתנגש בה בחוזקה. אחרי התאונה, אִֹמיְדוָאר היה בהכרה, וירד 
מהמכונית. הוא רצה לעבור את תעלת הניקוז שבצד הרחוב ולהגיע למדרכה, 
אבל לא היו לו כוחות, והוא גם הרגיש שחייו בסכנה. אחד העוברים והשבים 
בא אליו, ושאל אותו בהפתעה: אתה היית במכונית הזאת ונשארת בחיים?!" 
אִֹמיְדוָאר ענה: "כן". עובר האורח עצר מונית שעברה במקום, הוריד את הנוסעים 
והעלה עליה את אִֹמיְדוָאר. בדרך לבית החולים, נתן אִֹמיְדוָאר את מספר הטלפון 
שלי לנהג המונית יחד עם כרטיס הביקור שלו עצמו, וביקש ממנו להתקשר אלי. 
מעט אחרי כן הוא איבד את הכרתו. כשאני לקחתי אותו לבית החולים ַאלְּבְֹרז, 
הוא עדיין היה מחוסר הכרה. מעוצמת התאונה, נשברו לו כמה צלעות ורגל אחת. 
בתחילת הטיפול הקשה, הוא עדיין היה חלש ומחוסר הכרה. למחרת הלכתי 
שוב עם ד"ר מֹוַַסִקי, מנהל בית החולים ַאלְּבְֹרז, לחדרו של אִֹמיְדוָאר, שהתמלא 
בינתיים בפרחים. ָמארּוָסא ֶאְסָמאִעיל זָאֶדה, חמותו של ד"ר ַרפְעַתֹאללה )ראלף( 

ַסלִים ּפּור, ישבה ליד מיטתו.
נקודה חשובה נוספת היא שלמחרת היום שבו חזר אִֹמיְדוָאר להכרה מלאה, 
הגיע איש אחד לבקרו. הוא הציג את עצמו כנהג המרצדס, וביקש כתב ויתור. 
אִֹמיְדוָאר, שהיה גם תשוש וגם עצבני מאוד, לא הסכים לבקשתו. יומיים לאחר 
מכן, חברו של אִֹמיְדוָאר - מּוָסא ּכְֶרָמאנִּיָאן - הגיע לראותו, וציין שאחד מעמיתיו 
בטהראן, בשם ַסּיָאף, שגר בטהראן, קיבל מכתב מפורט שבו נכתב: "אם אִֹמיְדוָאר 
לא ייתן כתב ויתור, יישפך פה דם, וחייו יהיו בסכנה גדולה". לפיכך, התחנן 
כרמאניאן בזו הלשון: "מנוצ'הר, עכשיו כשנשארת חי ושלם, שחרר את זה וחזור 
לאשתך ולילדיך בשלום. חתום על כתב הוויתור הזה, ושיילך לכל הרוחות!" 
אִֹמיְדוָאר לקח ברצינות את אזהרתו של כרמאניאן, חברו הוותיק והאהוב, וגם 
לא היה מעוניין לנקוט צעדים בנושא. הוא חתם על כתב ההסכמה, ומסר לידיו. 

מאז ואילך, הוא לא דיבר עם אף אחד על אודות המקרה. 
מכל מקום, יומיים לאחר מכן אִֹמיְדוָאר הועבר לבקשתו לבית החולים הדסה 
בישראל על אלונקה. אחרי מספר ימי אשפוז הוא שוחרר הביתה עם רגל מגובסת 
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ומספר צלעות שבורות. מספר חודשים חלפו בטרם שבה אליו בריאותו והוא 
היה יכול להיענות להזמנת מנכ"ל הסוכנות לבוא ולעבוד בארגון זה. בעבודתו 
החדשה, הופקד בידיו הטיפול בקהילות היהודים במזרח התיכון ובמזרח הרחוק, 
דהיינו איראן, תורכיה, הודו, סינגפור ואינדונזיה.  הייתה זו משרה מכובדת עם 
נסיעות רבות לחו"ל, וגם הוא וגם הבוסים שלו היו מרוצים מאוד מפעילותו 
ומן התוצאות שהביא. זמן מה לאחר מכן, האחראית על דסק המזרח התיכון 
ואיראן במשרד החוץ זימנה את אִֹמיְדוָאר והציעה לו לחזור לשגרירות ישראל 
בטהראן. לאחר מספר פגישות וקביעת מסגרת תפקידו ומעמדו )נספח עיתונות(, 
משכורתו, תחומי פעילותו ושאר הפרטים - הושגה הסכמה, ואפילו הוענק לו 
סכום כסף כדי לכסות את הוצאות ההכנה למסע. הוא קבע עם אשתו שהיא 

וילדיו יצטרפו אליו אחרי שישכור דירה בטהראן, ירהט ויאבזר אותה. 
וכך התפטר אִֹמיְדוָאר מעבודתו במשרדי הסוכנות היהודית והתכונן לנסוע שוב 
לאיראן בשליחות משרד החוץ. אך לפתע הודיעו לו שסגן מפקד משטרת טהראן 
- מידידיו הקרובים של ַסּיָאף - הוציא הוראה ש"מכיוון שמנוצ'הר אִֹמיְדוָאר היה 
חבר במפלגת תּוֶדה13 ופעיל בה", אם יגיע לטהראן, ייעצר בשדה התעופה! בעוד 
שמאמריו של אִֹמיְדוָאר במספר כתבי עת איראנים על ציונות ומדינות ישראל, 
כפי שהתפרסמו בין השנים 1941-55 בטהראן, גררו התקפות חריפות מצד מפלגת 
תּוֶדה. בפרסומי מפלגה זו,  הועלת הטענה כי אִֹמיְדוָאר ושותפו לפעילות ציונית 
משה ּכְֶרָמאנִּיָאן, הם סוכנים אימפריאליסטים של הציונות, ומרגלים בעבור 
ארה"ב. כולנו ידענו עד כמה חברי מפלגת תּוֶדה התנגדו לו... משום כך היום, 
לאחר שחלפו שנים, ברור שזו הייתה מזימה שמטרתה להכפיש את שמו של 
אִֹמיְדוָאר ולמנוע את  הצטרפו לסגל עובדי שגרירות ישראל בטהראן. זה היה 
למעשה המשך לאיומים על חייו ולניסיון ההתנקשות בחייו באמצעות תאונת 
דרכים. על כל פנים, על סף החזרה לטהראן, ויתר אִֹמיְדוָאר על השליחות, ונקלע 

למצב שבו נשאר, כמו שאומרים, קירח מכאן ומכאן. 
במשך זמן מה ההלם שיתק אותו, אך לבסוף הוא הגיע לאיראן כדי לסייע 
בהשקת תוכנית מתקדמת של חברה ישראלית להקמת חווה תעשייתית גדולה 
בפאתי טהראן - לגידולים חקלאיים ולגידול בהמות. הדבר המעניין הוא שבשובו 
לאיראן, לא רק שאף אחד לא עצר אותו בשדה תעופה, אלא שהוא אפילו לא 
הושם במעקב משטרתי באשמת השווא של חברות במפלגה הקומוניסטית. זמן 
קצר לאחר מכן הגיעו גם אשתו וילדיו לטהראן. פעילותו כמתרגם וכמומחה 

13 המפלגה הקומוניסטית )המתרגמת(
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זו, נמשכה עד סוף דצמבר 1978. אִֹמיְדוָאר נסע לירושלים  בחברה חקלאית 
בעקבות שיחת טלפון עם חברו הוותיק אריה לוין, שזימן אותו לביקור בן שלושה 
ימים בירושלים ולפגישה דחופה. כשחזר לישראל, הוא לא ידע שהמצב באיראן 
יתדרדר בבת אחת ובמהירות כה גדולה, עד כדי כך שהוא לא יוכל לחזור שוב 
לטהראן. כך שנסיעה שהייתה אמורה להיות בת שלושה ימים, הפכה לנסיעה 
בכיוון אחד. הוא עצמו אמר לי פעם: "עזבתי את טהראן עם תיק יד אחד, וכל 
מה שהיה לי -ביתי וכל חיי - נשאר שם, ויותר לא ראיתי את צבעם. כשהתישב 
בניו-יורק והמשיך בכתיבה עיתונאית, אמר לי: "הגעתי לגולה )ארה"ב( עם עט 
אחד שעלה חמישה ריאל, ועד היום משפחתי ואני מתפרנסים מאותו עט..." 
למרבה הפלא, בנושא מינויו של אִֹמיְדוָאר על ידי יגאל אלון לתפקיד בשגרירות 
ישראל בטהראן, הוא מתייחס גם לאירוע דומה אחר, שנתקל בו מספר שנים 

לפני קשירת הקשר לפגוע בו בתאונות דרכים. 

עם שמעון ַחנָאָסאּב - במילותיו הוא
אמנם ההיכרות שלי עם חנאסאב התחילה בימי נעוריי, אך אט אט, כשהכרתי 
ויותר כאדם בעל עקרונות, התפתחה בינינו חברות אמיצה. ברגע  אותו יותר 
ולפרסם אותם, הוא  זכרונותיי על הכתב  כוונתי להעלות את  על  לו  שנודע 
התיישב לכתוב קטע שמספר על תחילת קשרי הידידות בינינו. דבריו עוררו בי 

את זכרונות העבר הסוער: 
"ז'ק ואני בני אותה עיר, ואמנם יש בינינו הבדלי גיל, אך שנינו נולדנו באותה 
שכונה - בג'ּוָּבאֶרה. כשהוא הצטרף בנעוריו לתנועת החלוץ באצפהאן, אני הייתי 
הרכז הארצי של התנועה בטהראן. בשל הבדלי הגיל בינינו, לא נפגשנו גם בביקוריי 

המרובים בסניף החלוץ באצפהאן. 
בחלוף השנים, כשהגעתי מישראל לאיראן בשנת 1961 כדי להכין את הנוער 
היהודי לעלייה לארץ, נתקלתי במקרה ביואב יהודאי, אחד החברים המרכזיים 
בתנועת החלוץ. אחרי ברכות ושלומות, הוא התפלא למה זה נפלו פניי ומדוע אני 
נראה מודאג, ושאל: 'למה אתה מדוכא?' עניתי: 'נשארו פחות משבועיים למחנה 
הקיץ של הנוער, ואין אגורה בקופה לכיסוי ההוצאות'. אחרי שהות קצרה הוא 
ענה: 'בוא לפגוש אדם בשם ז'ק ָמאְהפַר, שהוא מבני עירנו, מכיר אותך, ורוחש 

לך כבוד מיוחד. הוא איש של צדקה, ויש סיכוי גדול שיסייע לנו'. 
הסכמתי, והלכנו למשרדו. כשנכנסנו לחדרו, הוא קם מכיסאו, לחץ את ידי 
בחמימות, וכששאל לשלומי - פנה אלי בשמי. אחרי שהסכים לעזור לנו, אמר לי: 
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'נראה שאתה לא זוכר אותי, אבל אני מכיר אותך היטב. לפני זמן מה במהלך 
טיול בישראל, הגעתי יחד עם כמה חברים לקיבוץ אלונים, כדי לפגוש צעיר אחד 
שלימד עברית בקיבוץ שלכם. הזמנתם אותנו לארוחת צהריים בחדר האוכל. 
הכנסת האורחים שלכם הרשימה אותי מאוד'. ז'ק הזכיר את הזיכרון הזה, ושאל 
בפשטות ובישירות: 'איך אני יכול לסייע לקידום ענייני הציבור?' ובלי שיצפה 
לתשובה, העמיד לרשותי ללא שהות סכום שכיסה את רוב הוצאות המחנה. הוא 
גם הקצה טנדר עם נהג להסעות ולשימוש במהלך פעילות המחנה, ושאל בחיוך: 
'היכן מתקיים המחנה?' אחרי שתיקה קצרה, שהעידה על מבוכה וכבוד, עניתי: 
'גם זו סוגייה נפרדת! מר ַדְרַדְׁשִתי, בעל הפארק שהיינו מעונינים בו ונמצא בדרך 
לּכַַרג'14, נמנע מלהעמיד את השטח לרשותנו'. כששמע ז'ק את הדברים האלה 
הוא הסתכל בפנקס הטלפונים, מצא את מספר הטלפון של דרדשתי, ובשיחה 
קצרה, שכנע אותו להעמיד את הפארק לרשות מארגני המחנה. אני הייתי בהלם 
ממידת השפעתו, ולא ידעתי כיצד להודות לו. כשנפרדנו אמרתי: 'מר ָמאְהפַר, אני 
מתחנן שתכבד אותנו בטקס הפתיחה של המחנה'. הוא סירב לבקשתי בנימוס 
רב ובכבוד, ואמר: 'אתה עצמך תפתח את המחנה במקומי'. באותו רגע תגובתו 
גרמה לי אי נחת, אך לאחר זמן מה, כשהכרתי אותו יותר והבנתי את צניעותו 
ואת עקרונותיו המוסריים, הבנתי שהוא אדם שמרבה צדקה, בורח מתמורה, 
ומתרחק מאור הזרקורים. המחנה באותה שנה התקיים בהצלחה בהשתתפות 

עשרים בנות ובנים, במשך שבועיים. וזה כשלעצמו נחשב להישג מהפכני.  
אחד מסניפי תנועת החלוץ באיראן שכן בשכונה היהודית בטהראן, והיה פעיל 
מאוד. בכל אחר צהריים הוא שקק צעירים נלהבים רבים שהשתתפו בפעילות 
חינוכית, אמנותית ותרבותית וכן בפעילות העשרה. בתחילת הסמטה המובילה 
למועדון תרבות זה, היה אטליז שהיה שייך לצעיר בריון וכמו שאומרים, 'גיבור'. 
חוגים מסוימים  למרבה הצער, הוא עשה לתנועת החלוץ בעיות באמצעות 
שהתנגדו לפעילותנו באזור זה. לפעמים, כדי לזרוע אימה ופחד, הוא היה נכנס 
זה גרם  לחצר המועדון בסכין שלופה, ומבעית את הצעירים. מסע הפחדות 
לכך שראשי החלוץ והמדריכים בתנועה שקלו בזמן מסוים לצמצם את פעילות 

המועדון או אפילו לסגור אותו.
בתנאים אלה נערכה יום אחד מסיבה גדולה בחצר, ומקהלת החלוץ לבשה 
כחול ולבן והתכוננה לשיר למוזמנים שירים עבריים. אך עוד לפני כן, כאשר אני 

14 עיר במרחק 40 ק"מ מטהראן.
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ז'ק ָמאְהפַר עם נכדו ז'ק אברהם ָמאְהפַר, ז'נווה 2002.
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נשאתי דברים על חגּה הלאומי של מדינת ישראל ועל עצמאותּה, נכנס לפתע הקצב 
הצעיר לחצר וסכין בידו, והפריע למהלך הטקס. באיומיו, הוא גרם לנוכחים 

להתפזר, והרס את הטקס החגיגי. 
ביום המחרת, נוכחו הבכירים לדעת שחנותו של הקצב סגורה. אחרי ששאלנו 
את השכנים, נודע לנו שערב קודם הגיעו למקום שני  ג'יפים מלאים שוטרים. הם 
נזפו בקצב הצעיר לעיני כול, אטמו את חנותו, אזקו אותו ולקחו אותו איתם. 

בחלוף שלושה שבועות שוחרר הקצב בערבות, אך לא חזר לחנותו. 
זמן מה לאחר מכן הוא הגיע למועדון החלוץ, ובנימוס ובכבוד רב ביקש רשות 
לדבר איתי. שוחחנו קצרות והוא אמר: "אני מבקש ממך שתשתתף במסיבת 
שתיית בירה שתיערך לכבודך בבית קפה ברחוב לָאלֶה-זָאר. סירבתי, אך כל 
התעקשותי הייתה לשווא. בלית ברירה, בערב המיועד, הגעתי לבית הקפה 
שנקבע. בכניסה לאולם הגדול, עמדו כולם על רגליהם לאות כבוד. באופן מוזר, 
מצאתי את עצמי מוקף קצבים, שרובם היו מוסלמים. הקצב הצעיר הציג אותי 

כעיתונאי הקשור לחוגים ממשלתיים. 
אמנם מאותו יום והלאה נפסקו ההצקות והחלוץ המשיך את פעילותו בשכונה, 
אך זהותו של הגורם שהביא להשלכתו של הקצב לכלא ולהתנצלותו, היה לחידה 
בעיניי במשך חודשים רבים. יום אחד נתקלתי במקרה בז'ק ָמאְהפַר. הוא הניח 
יד על כתפי ושאל בחיוך רב משמעות: 'כבר לא מציקים לכם יותר'? שתקתי 
ושקעתי בהרהורים. והוא המשיך ואמר: 'אסור לאף אחד להפריע לפעילויות 
לאומיות וחלוציות...' לחצתי את ידו במבט רווי הערכה והודיתי לו. ז'ק אמר 
בתגובה: 'עשיתי זאת כדי לשמור על כבודך ועל מאמציך. כי אני מבין היטב את 
ערכה של הפעילות שלך ושל אנשים כמוך בטיפוח הדור הצעיר, ובבניית עתיד 

הקהילה...".
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אירוע ראשון: המרחק הקצר בין אנושיות וחומריות

קיץ 1995 שאל אותי דיוויד גֹל, חברי האפגאני מז'נווה, על אחד ממכריי ב
באנגליה, ששמו נָאֶדר: "הוא אומר שאתה מכיר אותו. זה נכון?" עניתי: "הוא 
בן עירי". כששאל מה ידוע לי על עיסוקו ועל מקצועיותו, אמרתי: "אין לי מושג 

מה הוא עושה מאז שעזב את איראן".
דיוויד גֹל הוא איש שבנה את עצמו במו ידיו בשנים של מאמץ ועבודה קשה, 
וקנה לעצמו שם עולמי כמומחה בכיר בתעשיית היהלומים ובמסחר בהם. אנה, 
אשתו, נמנתה אף היא על העילית בתחום העזרה לחולים, קידום פעילויות 
צדקה וסיוע לבתי חולים. דיוויד גֹל התנדב תמיד לערוך ערבי התרמה בביתו. 
הוא היה מזמין רופאים, אנשי אקדמיה בכירים וידוענים להשתתף או לשאת 
יותר  ולהשתתף  ולעודד את האורחים לתמוך  נאומים כדי לאסוף תרומות, 
במיזמים פילנתרופיים בתחומי התרבות והחברה. לפעמים הייתי מזמין אותו 
ואת משפחתו לארוחת ערב איתי ועם משפחתי. אמנם הוא חי היום במונקו, 
אך אנחנו ממשיכים בקשרי החברות. כל עוד היה בז'נווה, היינו סועדים ביחד 

פעם בחודש - ארוחת צהריים במסעדת רוברטו בשולחנו הפרטי. 
על כל פנים, בעקבות שיחת הטלפון ההיא הגיע דיוויד גֹל עוד באותו יום 
למשרדי, יחד עם חברו יצחק ליאור, הנציג הקבוע של ישראל במטה האו"ם 
בז'נווה. הוא הסביר למה היה לו דחוף להיפגש איתי: "יש איראני אחד שחייב 
לי סכום של חמש מאות אלף פרנק שוויצרי על קניית יהלומים שאותם התעתד 
למכור. לרוע המזל, הוא אינו משלם את חובו בטענה שפשט רגל. לפי המסמכים 
שבידינו, שאושרו על ידי שלטונות החוק, יש לו ארכה ליישב את החשבון עד 

ִמֵכנות לנוכלות: שחזור שני אירועים
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מחר אחר הצהריים. אם לא כן, הוא יושלך לכלא. אבל אתמול נָאֶדר, אותו אדם 
שהזכרתי בשיחת הטלפון, התקשר אליי ואמר שהוא מכיר את בעל החוב, ויודע 
שהוא באמת פשט רגל ואין לו כסף לשלם את חובו. הוא גם עבר אירוע לב בשל 

כך, ואם יילך לכלא - הוא ימות. 
אבל הנקודה החשובה היא שבאצפהאן יש יהודי אחד שיושב עכשיו בכלא, 
ובית המשפט באיראן גזר עליו גזר דין מוות. פושט הרגל, שלפני כן היה בעל 
השפעה באיראן, אומר שהוא יכול להציל את האסיר הנידון למוות דרך אחד 
מבני משפחתו, הנושא במשרה בכירה באצפהאן". דיוויד גֹל התרגש, והמשיך 
את דבריו ּבְטון מיוחד: "נאדר הדגיש שהוא מכיר את הנידון למוות באצפהאן, 
והוא יודע שגזרו עליו גזר דין מוות. אבל אין ספק שבעל החוב שפשט רגל יכול 
להצילו". ואז אמר לי דיוויד גֹל ברגשנות ובתחושת אחריות: "ז'ק, עכשיו הגעתי 
אליך כדי שאוכל להציל שני אנשים. גם את האסיר מאצפהאן וגם את בעל החוב 
שפשט רגל, שאם יושלך לכלא, עשוי לא לשרוד בשל לבו החלש. ַמּכְָרָך, נאדר, 
הציע הצעה: פושט הרגל מוכן לשלם על חובו מאה אלף פרנק במקום חמש מאות 

אלף פרנק, ותמורת ויתור זה שלי, להציל את הנידון למוות. 
בסוף דבריו, הוסיף דיוויד גֹל: "נאדר שוהה כרגע עם אשתו בז'נווה, במלון ליד 
שדה התעופה. הוא גם נתן לי את מספר הטלפון במלון ואת כתובתו". ללא שהות 
התקשרתי לנאדר בנוכחותם, ואחרי ברכות ושלומות, אמרתי לו מה שמעתי. הוא 
אישר את כל הפרטים, והציע: "אתה בעצמך יכול להתקשר לאחיו של הנידון 
למוות באצפהאן, לדבר איתו ולהשיג מידע נוסף". העברתי לדיוויד גֹל ולשגריר 
את תוכן השיחה, והוספתי: "נאדר נתן לי את מספר הטלפון של אחיו של הנידון 
למוות, וביקש ממני להתקשר לאצפהאן בעצמי. עכשיו אעשה מה שאתם רוצים". 
השגריר אמר: "אנחנו באנו אליך כדי למצוא דרך להציל נפש. העניין החומרי 
גֹל הדגיש אף הוא: "ז'ק, מחר מסתיימת הארכה החוקית  הוא שולי". דיוויד 
ואני יכול להשליך את החייב לכלא בז'נווה. אבל חשבתי שלהשלכתו לכלא יהיו 
רק יתרונות חומריים. עכשיו, אם דבריו של נאדר נכונים וגם אתה תאשר, אני 
מוכן - כדי להציל נפש של אסיר מאחינו - לקבל את המאה אלף פרנק האלה 

במקום חמש מאות אלף פרנק, וליישב את העניין".
החייב, ששמו הפרטי מַֹחַּמד-גַ'וָאד, הוא איראני שהשתקע בשווייץ אחרי שיצא 
מאיראן, הקים עסק שפונה למכנה המשותף הנמוך ביותר, משך את תשומת לבם 
של הלקוחות וקנה את אמונם. הוא השתדל לטוות רשת קשרים נרחבת עם אנשים 
ידועים בעיר. לפי עדויות מאוחרות יותר, הוא השתמש במקום הזה ככיסוי לעסקים 

בלתי חוקיים, לתיווך בעסקות מפוקפקות, ולמסחר במוצרים יקרי ערך.
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היינו במצב קשה. אפשר לומר שכל הערכים - מחויבות, אחריות, הרגשה של 
מעין חברות, אמון, יושר, ויתור והקרבה, התאחדו כולם במקום אחד, למובן אחד - 
שהוא אנושיות. היה זה משא כבד, והוא הכביד על כתפינו. הצעתי: "תנו לי להתקשר 
בנוכחותכם לאחיו של האסיר שנידון למוות באצפהאן ולדבר איתו". כפי שציינתי 
קודם, דיוויד גל היה יהודי אפגאני, והכיר היטב את הניב ה-ַדִרי של השפה הפרסית 

)הניב המדובר באפגאנסתאן - המתרגמת(, ולכן יכול היה להבין את השיחה. 
שניהם הסכימו. כשנוצר הקשר הטלפוני, הרימה את השפופרת אישה. אמרתי לה 
שאני רוצה לדבר עם מר נַָקאש. מעט אחר כך הצגתי את עצמי בפני נקאש, הזכרתי 
את דברי נאדר, וביקשתי פרטים נוספים. הוא אישר את מה שאמר נאדר, והוסיף: 
"אם אף אחד לא יבוא לעזרתו של האיש הזה בכלא, הם יהרגו אותו...". בסוף השיחה 
חזרתי על דברי נקאש, ואמרתי לדיוויד גֹל שלהערכתי, השיחה עם אחיו של הנידון 
למוות גם מאשרת את העניין. ואז קם דיוויד גֹל ואמר: "מחר בבוקר אקבע עם נאדר 

שיבוא למשרדך ונסגור את העניין". הוא והשגריר נפרדו ממני והלכו. 
אחרי מספר דקות התקשרתי לנאדר לבד. פירטתי באוזניו את הדברים שעלו 
במשרדי בשעות האחרונות, ושאלתי: "אתה בטוח במאה אחוז? דיוויד גֹל הוא 
איש ישר וחבר שלי כבר שנים. הוא היה מוכן לעשות את הוויתור הזה בשל 
האמון שהוא רוחש לי. כל מחשבותיו נתונות רק להצלת אִחינו האסיר חסר 
המגן". נאדר נשבע שהכול נכון, וקבענו שלמחרת בבוקר - ביום שישי - הוא 
יבוא למשרדי. מכיוון שנאדר אמר שבשבת הוא חוזר לאנגליה, הזמנתי אותו ואת 
אשתו לארוחת ערב בביתי ביום שישי, והצעתי להביא אותם מהמלון לביתי. הוא 

הסכים, ובבוקר יום שישי, כפי שנקבע עם דיוויד גֹל, הוא הגיע למשרדי. 
על הסיפור בשפה הפרסית,  לחזור  ביקשתי מנאדר  ישיבה שוב  באותה 
יום, מצד אחד, נאדר יסדיר  ששלושתנו שולטים בה. לבסוף הוחלט שבאותו 
את העברת הסכום של מאה אלף פרנק ִמּפֹוֵׁשט הרגל לעורך הדין של דיוויד 
גֹל וייַשב את החשבון, כך שפושט הרגל לא יושלך לכלא. ומצד שני, בתמורה 
לכך, אחד מקרוביו של בעל החוב, הנושא במשרה בכירה באצפהאן, יעשה את 
הדרוש כדי לשחרר את האסיר. שלושתנו לחצנו ידיים בשמחה וברגש, ודיוויד 
גֹל ונאדר עזבו ביחד את משרדי כדי להוציא לפועל במהירות האפשרית את 
הסידורים שסיכמנו עליהם. באותו יום אחר הצהריים הלכתי למלון שבו שהה 
נאדר כדי לקחת אותו ואת אשתו במכוניתי לביתי. נאדר סיפר לי בדרך איך 
יושמו ההחלטות מהבוקר, ואמר: "הכול הסתדר. אחרי ששילמתי מאה אלף פרנק, 
עורך הדין של דיוויד גֹל כתב למשרד המשפטים שאין חוב, וכך, למרבה השמחה, 
הסתיים העניין". שאלתי: "ומה עם הנידון למוות?" הוא ענה: "דיברנו עם הבכיר 
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הרלוונטי באצפהאן, והוא ישוחרר מחר". שמחתי מאוד. נאדר הדגיש: "כמובן, 
אילולא חברותך עם דיוויד גֹל והאמון שהוא רוחש לך, חברי היה מושלך לכלא, 

והאסיר שנידון למוות באצפהאן גם היה עדיין בסכנת מוות". 
בבית, שמחים וצוחקים ומודים לאל, אכלנו ארוחת ערב והעלינו זכרונות. מעט 
אחרי סוף ארוחת הערב, פנה אליי נאדר ואמר: "בוא נלך לטיילת ונסתכל על נוף 
העיר ועל אגם ז'נווה בלילה". האווירה הייתה מרחיבת לב. כשצעדנו, הוביל נאדר 
את השיחה, ואמר: "אני רוצה לגלות לך משהו, כי המצפון שלי מאוד לא שקט". 
שאלתי בידידות: "מה העניין?" הוא ענה: "עניין האסיר היהודי בכלא באצפהאן 
היה שקר. לכן מצפוני מייסר אותי". אמרתי: "אבל אתה נתתי לי את שמו ואת 
שם אחיו! אני דיברתי עם אחיו - נקאש?!" נאדר ראה שאני מופתע, והמשיך: 
"תכננו את כל התסריט הזה כמו סרט. מכיוון שאני אדם ירא שמים, עליי לספר 
לך עכשיו את האמת. זה נכון שפושט הרגל גם לקה בליבו ואינו יכול לשלם את 
חובו. אילו היה מושלך לכלא, לא הייתה דרך חזרה, והוא כנראה היה מת. אני 
מודה שלפחות העניין הזה היה נכון ואמיתי. אבל את כל השאר הוא ואני תכננו... 
אילו לא הייתי אומר לך את האמת הלילה, מצפוני היה מייסר אותי לנצח...". 

והוא עוד היה אורח בביתי! מצב רוחי השתנה לחלוטין. כל מה שהיה, היה 
זרות וריחוק. קנאי לאמת ובהלם מהשקר... אמרתי לו: "אתה יודע מה דיוויד גֹל 
יחשוב עליי אם זה ייוודע לו?" נאדר, בתגובה, הדגיש: "אתה אינך אשם בדבר. 
אנחנו הם אלה ששיקרו. האשמה היא בנו, ולא בך". כששמעתי את הדברים 
האלה, העולם כאילו הסתחרר סביב ראשי. שנאתי את עצמי על כך שבטחתי 
יודע כמה זמן לקח לי  בהם בצורה כזו. היו אלה דקות קשות מנשוא. איני 
להחזיר אותם למלון ולחזור הביתה. כל הלילה הייתי חסר מנוחה ולא הצלחתי 
לעצום עין עד הבוקר. בניגוד לכל שבת בבוקר, לא יכולתי ללכת לבית הכנסת. 
וניתחתי אותו, לא  ונפשי נסערת. ככל שהפכתי בדבר  מחשבותיי היו כבדות 
הצלחתי למצוא לו פתרון. הנקודה הייתה ֶׁשּגַרתי באותה עיר עם דיוויד גֹל, חבר 
ישר ואנושי, והתראינו מדי שבוע. התביישתי בעצמי במשך זמן רב. עד היום לא 

הצלחתי להעלות בפניו את הנושא.

אירוע שני: "תחמנות" ונוכלות לדוגמה
בנז'אמין, חברי מהזמן שחייתי באיראן, שעבד בבנק  זוכר שויקטור  אני 
"אמריקן אקספרס", הודיע לי בטלפון שמישהו מעוניין לקחת ממני הלוואה של 
עשרים אלף פרנק, ובתמורה להשאיר משכון שערכו פי כמה וכמה מכך. הייתי 
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נסער ואמרתי: "אתה יודע שאין לי עניין בעסקות כספיות כאלה. אני לא יכול 
לעשות דברים כאלה". בנז'אמין הבין שדעתי אינה נוחה, והסביר: "הוא ביקש 
כמה פעמים. היום הוא הגיע לבנק וקיבל ממני את כתובתך במשרד. דע לך 

שהוא נודניק. תענה לו בעצמך".
בבוקר המחרת, הגיע האיש למשרדי. גיליתי שזה אותו האיש שפשט רגל 
והונה את דיוויד גֹל בארבע מאות אלף פרנק בעזרת נאדר. אחרי שאמר: "מר 
ויקטור שלח אותי", הוא הוציא ִמִּתיקֹו מספר אבני חן - שלא היה לי שום ידע 
מקצועי כדי להעריך אותן, שם אותן על השולחן ואמר: "אני רוצה הלוואה של 
עשרים אלף פרנק למשך חודש". בתגובה אמרתי לו: "כרגע אין בידי סכום כסף 
כזה, וגם אילו היה לי, איני רוצה לעסוק בהלוואות לעולם". כל התעקשותו 

הייתה לשווא, והוא עזב את משרדי בחפזה ובכעס רב. 
עניין ההונאה של פושט הרגל רדף אותי במשך חודשים, ולא ידעתי בפני מי 
לשפוך את לבי, עד שערב אחד הייתי עם דיוויד גֹל במסיבה בז'נווה. אחרי זמן 
קצר באולם המסיבה, הוא לקח אותי החוצה ואמר: "אני רוצה לומר לך משהו; 
אתה מכיר את פושט הרגל?" אמרתי: "לא אישית, אבל שמעתי שלפני כן הייתה 
לו מסעדה בעיר". דיוויד גֹל המשיך ואמר: "הוא גנב וגנגסטר אמיתי. יום אחד 
הוא בא למוכר תכשיטים אחד שאני מכיר היטב, לקח יהלומים ותכשיטים בשווי 
שבעה מיליון פרנק שוויצרי, מסר קבלה, ואמר שהוא רוצה למכור את התכשיטים 
לשיח'ים סעודיים. יומיים לאחר מכן, חזר לאותו סוחר, החזיר תכשיטים בשווי 
של שני מיליון פאנק, ואמר שהוא לוקח לסעודיה תכשיטים בשווי של חמישה 
מיליון פרנק בלבד. הוא החזיר את הקבלה הקודמת, וקיבל מסוחר התכשיטים 
קבלה חדשה על שני מיליון פרנק פחות. מלבד זאת, הוא ביקש ממוכר התכשיטים 

לבטח את התכשיטים שהופקדו בידיו. 
מוכר התכשיטים עשה כדבריו. האיש טס לסעודיה, והראה לפקידי המכס שם 
את תוכנן של כל חבילות התכשיטים. ימים ספורים לאחר מכן הוא עמד לעזוב 
את סעודיה בחזרה לשווייץ, מבלי שמכר דבר. בשדה התעופה, הוא הראה לפקיד 
המכס הסעודי שלא מכר דבר ושהוא לוקח את כל הסחורה בחזרה איתו. אבל 
כשהגיע לשדה התעופה של ציריך, באמצע אולם טיסות ההמשך, לפתע הורע מצבו 
הבריאותי והוא נפל על הרצפה. מיד לקחו אותו לבית החולים באמבולנס. כששב 
להכרתו, הוא הקים מהומות מכיוון שפתחו לו את תיק היד, וצרח: "אוי ואבוי! 
לקחו לי את התכשיטים!" המשטרה הגיעה לזירה, ערכו פרוטוקול שמתבסס 
על החשבונית, או הקבלה, שהייתה לו מז'נווה, ועל המסמכים שהיו לו מהמכס 
בסעודיה. הוא שוחרר מבית החולים, חזר לז'נווה, והדגיש בפני מוכר התכשיטים 
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שהוא עדכן את המשטרה על כך שהתכשיטים היו מבוטחים. כדי להוכיח את 
דבריו, הוא הראה לו את הפרוטוקול שערכה משטרת ציריך. 

סוחר התכשיטים פנה לחברת הביטוח כדי לקבל פיצוי על הנזק. אחרי בירור 
ראשוני של העניין, התעורר חשד בחברת הביטוח. לכן היא קיימה חקירה עצמאית. 
אחרי חודשיים של מעקב וחקירה, הם הגיעו למסקנה שהאיש שרלטן ושקרן. 
הוא תכנן את כל התסריט מראש. כשהגיע לשדה התעופה של ציריך, הוא נתן 
את חבילת התכשיטים לעוזרו, שייקח לז'נווה עוד באותו יום, ואז ביים חולשה 
ומחלה. אך לבסוף, כשחברת הביטוח גילתה את ההונאה, הוא נעצר, ועכשיו 
הוא בכלא". כששמעתי את האירועים האלה, נזכרתי בתחבולות שלו ובשיתוף 
הפעולה עם נאדר כדי להונות את דיוויד גֹל, והרגשתי שוב השתנתה. אבל מה 

יכולתי לומר לאותו אדם ישר ואנושי?!
על כל פנים, אני חושב שפושט הרגל הנוכל מת זמן מה לאחר שריצה את עונשו. 
אבל זכרון החרפה שהמיט איראני אחד על הקהילה כולה, נשאר חקוק בזכרוננו 
ובזכרונם של הזרים. מצפוני עדיין מציק לי בגלל מה שעבר עליי ועל דיוויד גֹל, 

למרות ששנינו נפלנו ביחד בפח של הנוכל הזה, על אף רצוננו הטוב.

פֶרְֶׁשֶתה וז'ק ָמאְהפַר בטקס סיום האוניברסיטה של נכדתם נטשה סראף, 
אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, 2007.
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עלילה פוליטית, האשמה חמורה
והודאות מפוברקות

אביב 1999, הודיעו כל אמצעי התקשורת בו זמנית, שלטענת סוכנות הידיעות ב
הממשלתית של הרפובליקה האסלאמית, שלושה עשר יהודים נעצרו בשיראז 
בעוון החמור של ריגול למען ישראל, ויישפטו בקרוב. ככל שאני יודע, הסיפור 
התחיל בנובמבר בשנה הקודמת, אבל התפרסם רק ביוני באותה שנה. מאז ואילך, 
פחות או יותר כל העיתונים, וכל תחנות הרדיו והטלוויזיה ואתרי האינטרנט 
בכל העולם, עסקו בנושא הזה באינטנסיביות, פרסמו ידיעות ופירשו פרשנויות. 
ברחבי העולם, ובמיוחד בקרב יהודי איראן, שררה מצוקה ודאגה גדולה. למרות 
אווירת הדיכוי ששלטה באיראן, הם ניסו להסביר מעל כל במה אפשרית ובכל 
דרך אפשרית שכל העניין הזה אינו אלא עורבא פרח, הצגה מבוימת, השמצה 
חסרת בסיס והפרחת כזבים פוליטיים. יהודים הרי חיו באיראן אלפיים ושבע 
מאות שנים! בניגוד למעשי התוקפנות של עמים כאלה ואחרים נגד איראן - החל 
מהרומאים וכלה  בערבים ובמונגולים - היהודים תמיד חיפשו את הווייתם ואת 
כבודם אך ורק בשמירה על האינטרסים של איראן ושל האיראנים! בניגוד לחלק 
מקהילות המיעוטים האחרות, בכל ההיסטוריה הארוכה הזאת, אף פעם - אף 

לא פעם אחת - אי אפשר לראות פשעים כאלה בקרב יהודי איראן.
כדי לנצל את האירוע הזה עד תומו לצרכי תעמולה פנימית באיראן, הוקדשה 
לשלושה עשר האלה פינה מיוחדת במהדורות החדשות היומיות המרכזיות ברדיו, 

מאמץ לשחרורם של 
שלושה עשר יהודים באיראן
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בטלוויזיה ובעיתונות ברפובליקה האסלאמית. אולם היה ברור שכל הידיעות 
האלה רוויות דיווחים מוטים וטיעונים מפוקפקים לגבי כל אחד מהעצורים. 
אילצו אותם אפילו לבדות הודאות ולומר בטלוויזיה שריגלו למען ישראל. ברור 
שהפעילו עליהם לחץ כבד כדי שיאמרו כל מה ששמו המפיקים בפיהם. אחד 
ָּבאלָאזָאֶדה, אפילו הודה ב"תוכנית ההודאות הטלוויזיונית"  נַוִיד  האסירים, 
שהוא ריגל למען ישראל במשך עשרים וחמש שנים, בזמן שבאותה עת היה רק 

נער בן שש עשרה!

מאמץ עולמי לשחרור האסירים
תגובת העולם למאסרים חסרי הבסיס האלה הייתה נרחבת ביותר: העיתונות 
בעולם נקטה עמדה ברורה, והייתה מלאה ניתוחים ופרשנויות של הפרשה. אפילו 
בתוך איראן מתחו חלק מהעיתונים ביקורת קשה על האשמות שווא אלה. 
הסברה הייתה שמאחורי הקלעים של הסיפור המפוברק הזה פועלים כוחות 
המושפעים ממאבקים ומאינטריגות בין פלגים פוליטיים שונים. המאבקים 
הגיעו לידי כך שאחד הפלגים בשלטון המציא את העלילה הזו, כדי להשתמש בה 
להשגת מטרותיו וללחוץ על פלג אחר. יוצאי איראן, ובמיוחד יהודים איראנים 
בלוס אנג'לס, ניו יורק ובערים שונות באירופה, ערכו כינוסים והפגנות רחוב, 
והדוברים הדגישו שההאשמות שהוטחו ביהודים הכלואים הן חסרות שחר. 
גם נציג ישראל באו"ם הודיע שהאשמתם בריגול לטובת ישראל היא המצאה 
חסרת בסיס. ארגון UN Watch, ארגון רודף שלום הפעיל בתחום זכויות האדם 
שמרכזו בז'נווה, עשה מאמצים גדולים כדי להשיג שקיפות, לבטל את ההאשמות 

ולשחרר את העצורים. 
בדצמבר באותה שנה, נסעתי לניו יורק כדי להשתתף בארוחת הערב השנתית 
של הוועד היהודי האמריקני )AJC(. בטקס זה, שנערך במלון פלאזה, השתתפו 
גם דיפלומטים ואישים בולטים מהזירה הבינלאומית, שהידוע בהם היה מזכ"ל 
האו"ם קֹופִי עַנָאן1. כפי שסיפרתי בפרקים קודמים, אני הכרתי עוד קודם, בז'נווה, 
את מוריס אברם, נשיא ארגון UN Watch, ואת יצחק ליאור, נציגּה לשעבר של 
ישראל במטה האירופי של ארגון האומות המאוחדות. ביקשתי מהם להציג אותי 
בפני קופי ענאן כדי לדבר איתו על שלושה עשר בני דתי ובני מולדתי הכלואים 

קופי ענאן הוא דיפלומט יליד גאנה. כיהן כמזכ"ל האו"ם בין השנים 1997-2006. הוא היה המזכ"ל השמיני   1
של הארגון , וארבע שנים אחרי שנכנס לתפקידו, בגיל שישים ושלוש, קיבל את פרס נובל לשלום.
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בשיראז. הוצגתי בפניו עוד לפני ארוחת הערב, ולשמחתי הוא האזין לדבריי 
במאור פנים. אמרתי לו שאני בטוח ששלושה עשר הכלואים הם חפים מפשע. 
סיימתי את דבריי במילים "כיצד ייתכן שנער בן שש עשרה ריגל לטובת ישראל 

במשך עשרים וחמש שנים?". 
למשמע דבריי הוא הביע את צערו, והסכים שגם לפי הערכתו ההאשמות הן 
שקריות. הוא הניד בראשו ושאל: "האם אני יכול לבקש מהיהודים האיראנים 
בלוס אנג'לס, בניו יורק ובאירופה שלא יקיימו מעכשיו שום הפגנות או כינוס נגד 
ממשלת הרפובליקה האסלאמית של איראן?" עניתי לו: "אני יכול לדאוג לזה". 
קופי ענאן אמר: "האם אתה יודע שממשלת צרפת נמצאת ביחסים טובים עם 
טהראן? האם אתה מכיר את ז'ק שיראק2 ויכול להתייעץ איתו בעניין?" עניתי: 
"כן, הרב הראשי של צרפת מכיר את ז'ק שיראק". הוא שאל: "האם אתה יכול 
להתקשר לרב הראשי?" עניתי: "למרבה המזל יש לנו חברים משותפים בז'נווה 
ואני יכול לעשות זאת דרכם". ענאן שמח וביקש ממני לפעול כך ולהודיע לו על 
התוצאות, כי הוא מתעתד לנסוע לטהראן בקרוב, ולדבר עם השלטונות בנושא. 

הודיתי לו והדגשתי: "אני אפעל לפי הוראותיך".  
בבוקר המחרת התקשרתי לד"ר ׁשֹּכְֹראללה ַּבְרָאוִַרּיָאן ולד"ר ּכָאְמָראן ּבֶרּוִכים, 
שני חברים פעילים בפדרציית יהודי איראן בארה"ב, שמרכזה בלוס אנג'לס. 
הודעתי להם שצריך לבטל את כל הכינוסים ואסיפות המחאה נגד הרפובליקה 
האסלאמית בנושא שלושה עשר היהודים הכלואים בשיראז. כמו כן, שוחחתי 
יורק והעליתי בפניהם את אותה בקשה.  טלפונית עם חבריי האיראנים בניו 

כולם הבטיחו שיפעלו כדבריי. 
כאן עליי לציין שבמהלך שיחתי עם קופי ענאן, כשציינתי את הקשר העמוק 
של יהודי איראן למולדתם ואת הקשרים ההיסטוריים, הבטחתי לו שאשלח לו 
את הספר "ההיסטוריה של יהודי איראן" בעריכת ד"ר חביב לוי, ועותק מהכרך 
הראשון בסדרת ּפָאְדיָאוַנְד, העוסקת יהודי איראן, שערך פרופ' אמנון נצר. כמו 
כן, הזמנתי את ענאן ואת רעייתו, אם הם מגיעים לז'נווה לישיבות של ענאן 
במטה האו"ם בעיר, לבוא ערב אחד לביתנו, להתארח וליהנות מעושר מטעמי 
המטבח האיראני. בחזרה לז'נווה, שלחתי לענאן לניו יורק את עבודות המחקר 

שהבטחתי, יחד עם מכתב בתאריך 28 בדצמבר 1999. 

ז'ק שיראק היה נשיא צרפת במשך שתים עשרה שנים )1995-2007(. לפני כן כיהן שנתיים כראש   2
ממשלה, ושמונה עשרה שנים כראש העיר פריס. בקורות החיים שלו אפשר למצוא גם תפקידים כמו 

שר החקלאות ושר הפנים. 
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על כל פנים, בז'נווה המאמץ העיקרי היה למצוא דרך הולמת ליצור קשר עם 
הרב הראשי של צרפת, הרב ז'וזף סיטרוק3. בהתחלה דיברתי עם ז'וזף בן שאנן, 
גבאי בית הכנסת שלנו )בית הכנסת היכל הנס( בז'נווה. הוא אמר: "יש לך מזל! 
הרב יגיע לז'נווה בסוף השבוע כדי להשתתף בבר המצווה של בנו של אחד ממכריו. 
זוהי הזדמנות הולמת לבקש מחברינו המשותף נסים גאון להציג אותך בפניו". 

כשנודע לי על בואו של הרב הראשי של צרפת לז'נווה, זה נדמה ּכְנֵס בעיניי. 
בבוקר יום שבת, הלכתי כרגיל לבית הכנסת לפני תחילת תפילת השחרית. 
בסוף התפילה, הציג אותי גאון בפני הרב סיטרוק. בשל דחיפות העניין, סיפרתי 
לו מיד על קורותיהם של שלושה עשר היהודים הכלואים בשיראז, ועל שיחתי עם 
קופי ענאן בפגישתנו בניו יורק. הדגשתי את דבריו של ענאן לגבי קשרי הידידות 
של הרב עם הנשיא ז'אק שיראק, וציינתי ששיתוף פעולה מהיר ככל האפשר 
עם שיראק וענאן, יעזור לבטל את האשמת השווא הזו ולשחרר את האסירים. 
הרב הקשיב לדבריי בחיבה, ואמר: "כן, אני חבר של ז'ק שיראק. תן לי שבועיים 
ואודיע לך את התוצאה". הודיתי לרב כשדמעות התרגשות ממלאות את עיניי, 
ונישקתי את ידו. אחד עשר ימים אחרי כן, הודיע הרב סיטרוק שהוא נפגש עם 
ז'ק שיראק, ובעקבות זאת הבטיח הלה ליצור קשר עם ממשלת הרפובליקה 
ַּבנושא. אני שלחתי את המסר הזה ללא דיחוי לקופי ענאן, דרך  האסלאמית 
מוריס אברם, שגר בז'נווה. זמן מה לאחר מכן נסע מזכ"ל האו"ם לטהראן, בזמן 

שהשלושה עשר עדיין היו בכלא.

הצלה ותודה
זמן מה לאחר שנערכו להם משפטי ראווה, שוחררו שלושה עשר  לבסוף, 
הנאשמים בזה אחר זה. חמשת האחרונים יצאו ביחד את הכלא, ב-20 בפברואר 
2003. בעקבות שחרורם שלחתי מכתבי תודה נפרדים לקופי ענאן, לרב הראשי 
של צרפת ולמוריס אברם )נציג ארה"ב במטה האירופי של האו"ם בז'נווה ויו"ר 
ארגון UN Watch(, והבעתי את הערכתי הרבה ואת תודתי העמוקה על מאמציהם. 
כשנתיים אחר כך נערך בז'נווה סמינר בהשתתפות כל רבני צרפת, בראשות הרב 
סיטרוק. ביום הראשון של הסמינר הלכתי לבית הכנסת היכל הנס לתפילת 

רבי יוסף חיים סיטרוק )נולד בתוניס ב-1944( הוסמך לרבנות בגיל עשרים ושש, והתמנה לרב העיר   3
שטרסבורג בצרפת. לפני שמונה לרב הראשי של צרפת, בשנת 1987, הוא היה מנהיגם הרוחני של יהודי 
מרסיי. הרב סיטרוק נבחר לשתי קדנציות נוספות, בנות שמונה שנים, כרב ראשי, ולמעשה היה מנהיגם 
הרוחני של יהודי צרפת במשך עשרים ואחת שנים. מ-1999 ועד 2011, כיהן כנשיא ועידת רבני אירופה.
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שמותיהם של שלושה עשר האסירים הם: נַוִיד ָּבאלָאזָאֶדה )בן 16(, נֶגָ'את ָּברּוִכים )25(, גָ'אוִיד   4
נֶָהאד )29(, אִֹמיד תפילין )25(, אשר זָאְדֶמְהר )48(, פְַרָהאד ָסאלֶח  בית יעקב )40(, ָׁשאְהֹרח' ּפָאכְּ
)30(, ָראִמין פְַרזָאם )35(, פַָראַמְרז ּכָאִׁשי )34(, פְַרזָאד ּכָאִׁשי )30(, נָאֵסר לוי חיים )45( וָראִמין 

נֶעְַמִתי )22(.

ניו יורק, 10 בינואר 2000. עצרת פעילי זכויות. מחזיקים את תמונותיהם ואת 
שמותיהם4 של שלושה עשר האסירים בשיראז )שאול שוורץ(.
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מנחה וערבית ולפגוש את הרב סיטרוק. בסוף התפילה ניגשתי אליו, הבעתי 
בפניו את כבודי כמקובל, והודיתי לו מול כמה מהנוכחים על כך ששוחח עם 
הנשיא שיראק, כדי שיעזור בטיהור שמם של השלושה עשר ובשחרורם מהכלא. 
שאלתי אותו בכבוד: "האם שיראק הוא חבר אמת של היהודים?" הוא ענה לי 
בכנות: "אנחנו חברים טובים כבר שנים, עוד מלפני שהיה נשיא צרפת. שיראק 
ורעייתו אפילו השתתפו בחתונת בני. עליי לומר שגם הוא, כמו שאר הצרפתים, 
אוהב את יהודי צרפת, אך מדיניותו שונה תמיד ממדיניותה של מדינת ישראל". 

זה היה מצחיק, וגרם לכל הנוכחים לצחוק בסיום השיחה...

המשך הקשר עם קופי ענאן ופגישה עם הנשיא שיראק
חגיגות מאה השנה להקמת הוועד היהודי-אמריקני )AJC( נערכו בוושינגטון 
בנוכחות אלפיים ומאה אנשים בשלושה במאי 2006. לפיכך, טסתי מלוס אנג'לס 
לוושינגטון כדי להשתתף בטקס. בכינוס זה נאמו גם מזכ"ל האו"ם קופי ענאן, 
דיוויד הריס, ראש הצוות הניהולי של הוועד היהודי-אמריקני, הנשיא בוש5 ואנגלה 
מרקל6. בנוסף לכך, ראש ממשלת ישראל אהוד אולמרט7, ראש ממשלת אוסטרליה 
ג'ון האוורדJohn Howard( 3(, ונשיא פולין לך קצ'ינסקי8, נשאו נאומים מרחוק, 
שהועברו בווידאו. אני זוכר שקופי ענאן חזר לכסאו אחרי הנאום שלו, וברגע 

ג'ורג' וו. בוש היה נשיא ארצות הברית במשך שמונה שנים )2001-2009( בתקופה רוויית משברים   5
חריפים. בחודשים הראשונים לנשיאותו אירע אחד הפיגועים המחרידים ביותר בהיסטוריה המערבית 
המודרנית, כשטרוריסטים אסלאמיים חברי ארגון הטרור אל-קאעדה חטפו ארבעה מטוסי נוסעים. 
WTC במנהטן )מגדלי  הם ניווטו שני מטוסים אל תוך מגדלי המשרדים של מרכז הסחר העולמי 
התאומים(, וגרמו להתמוטטות שני הבניינים ומספר מבנים נוספים בסביבה, ולהריגתם של 2977 

בני אדם. המרכז הוקם מחדש ונפתח לציבור בתחילת שנת 2015.
ד"ר אנגלה מרקל )ילידת 1954( הייתה אחת הפעילות המרכזיות לקידום הדמוקרטיה אחרי נפילת   6
חומת ברלין, והאישה הראשונה שנבחרה לתפקיד קנצלר גרמניה. לפני כן כיהנה כשרה לאיכות 

הסביבה, לשמירה על הטבע ולביטחון גרעיני, השרה לענייני נשים וצעירים, ונציגה בפרלמנט.
אהוד אולמרט )יליד 1945( היה ראש ממשלת ישראל בין השנים 2006-2009. לפני כן היה סגן ראש   7
הממשלה, ובמשך עשר שנים - ראש עיריית ירושלים. הוא נבחר לכנסת לראשונה בגיל 28, וכיהן 
בתפקיד זה במשך שבע קדנציות רצופות. במשך תקופה מסוימת כיהן גם כשר לענייני מיעוטים וכשר 

הבריאות.
ד"ר לך קצ'ינסקי )יליד 1949( היה מחלוצי הדמוקרטיה בתקופת השלטון הקומוניסטי בפולין. הוא   8
נבחר לנשיאות המדינה ב-2005. לפני כן כיהן גם כראש העיר ורשה, שר המשפטים, מבקר המדינה 
בנושא התקציב והמדיניות הכספית, וראש ארגון סולידריות. אחיו התאום ירוסלב היה באותו זמן 
ראש ממשלת פולין. לך קצ'ינסקי נהרג באפריל 2010 בהתרסקות מטוס טופולוב, יחד עם רעייתו 

וכמה בכירים בממשלה.
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שראה אותי, בא אליי והוביל אותי לשולחן שבו ישבו הוא, אשתו ואנגלה מרקל. 
בהזדמנות זו הודיתי לו שוב, אישית, על מאמציו לשחרור שלושה עשר היהודים 
הכלואים בשיראז, וביקשתי ממנו רשות לנשק את ידו כדי להביע את הערכתי על 
צעד הומניטרי זה. הוא חיבק ונישק אותי, ואמר: "אתה היית הכוח המניע. אתה 

סללת בעבורי את הדרך. הכול נעשה בעקבות הצעתך הנבונה". 
הזכרתי לו שבפגישתנו הראשונה סיכמנו שאם הוא מגיע שוב לז'נווה הוא מוזמן 
לביתי לארוחת ערב איראנית, אבל בינואר 2000 הוא שלח מכתב והתנצל שבשל קוצר 
הביקור בז'נווה והעבודה הרבה, הוא אינו יכול לקיים את הבטחתו. כשהזכרתי זאת, 
ג'ולי באסקס )Julie Baskes(, הנציגה משיקגו, שישבה ליד קופי ענאן, פנתה אליו 
ואמרה לו: "הפסדת הזדמנות נדירה... אני וכמה פעילי זכויות אדם אמריקאים היינו 
אורחים שלו בז'נווה, ונהנינו מאוד מכישרון הבישול של הגברת ָמאְהפַר ומהמאכלים 
האיראנים הטעימים שבישלה". בתגובה, פנה אליי ענאן ואמר: "בתשעה עשר ביוני 
בשעה תשע בבוקר אהיה בז'נווה כדי להציג את הנשיא החדש של מועצת זכויות 

האדם באו"ם. זמן זה יהיה הזדמנות מתאימה כדי לדבר על כך". 
לפי הבטחתו, כעבור ארבעה חודשים, הגעתי באותו יום למטה האו"ם בז'נווה. 
ענאן הציג את לואיז אלפונסו דה אלבה9 כנשיא החדש של מועצת זכויות האדם, 
וכשנמצאה הזדמנות, דיברנו והצטלמנו יחד למזכרת. ענאן התנצל ואמר שבשל 
התוכנית הלחוצה מאוד שהוכנה בעבורו, הוא שוב לא יוכל להיענות להזמנתי. 
אך כמה חודשים מאוחר יותר, בערבו של ה-23 באוקטובר 2006, כשדיוויד הריס 
וחברי ארגון UN Watch התארחו אצלנו בבית לארוחת ערב איראנית יחד עם יצחק 
לבנון, שגריר ישראל במטה האו"ם בז'נווה, מסר לי הריס חבילה עם התמונה שבה 
הצטלמתי עם קופי ענאן. אני חש צורך להזכיר גם את החוויה הנעימה שהייתה לי 
בפגישתי הראשונה עם רעייתו של קופי ענאן, בניו יורק. באותו ערב, כשהוצגתי 
בפני קופי ענאן ושוחחתי איתו, שאלה אותי רעייתו: "האם אתה עיתונאי?" עניתי: 
"לא, אני עוסק בתחום התרופות, וזה יותר מארבעים שנה שאני עובד עם מפעל 
)Wallenberg(". היא מיד  לוולנברג  ייצור התרופות אסטרא בשוודיה, השייך 

הכריזה בחיוך: "אני עצמי ממשפחת ולנברג, איזה צירוף מקרים מעניין!"
כאן עליי להדגיש שאני מרגיש צורך להזכיר שוב ושוב את ההערכה העמוקה 
והמתמשכת שאני רוחש לכל האישים שסייעו לנו וסללו את הדרך לשחרור שלושה 

)יליד 1957( הוא דיפלומט מקסיקני שהתמנה לנציג הקבוע של מקסיקו באו"ם בשנת  דה אלבה   9
2004. היה אחד הפעילים הבולטים בתחום ההגנה על זכויות האדם ברמה העולמית. בשנת 2006 

נבחר לנשיא הראשון של מועצת זכויות האדם של האו"ם.
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עשר האסירים בשיראז. אני מביע את תודתי זו בכל הזדמנות ובכל פעם שמזדמן 
לי להיפגש עם קופי ענאן, עם הרב סיטרוק ועם ז'ק שיראק. אני זוכר שנודע לי אז, 
דרך הזמנה שקיבלתי, שהרב סיטרוק עומד להגיע מצרפת לז'נווה כדי להשתתף 
בטקס לציון יום השנה למותו של אדמונד ספרא, שייערך ב-14 בדצמבר 2006. 
לפיכך הלכתי לתפילה בבית הכנסת בית יעקב. אחרי התפילה ניגשתי אל הרב 
סיטרוק. הרב שאל לשלומי, לקח את ידי משך אותי לעברו, וללא שהיות הציג 
אותי בפני בני לווייתו ואמר: "מר ָמאְהפַר פעל ללא לאות וללא הפסקה להצלת 
בני מולדתו הכלואים, ואני כרב, מעריך אותו מאוד". אני נבוכותי, והדגשתי 
בתגובה: "לולא תמיכתך, לא היינו מצליחים לעשות זאת". אך הרב הדגיש פעם 
נוספת: "היוזמה הייתה שלך, ואתה קידמת את המאמצים באמצעות קשריך 

ובעבודה קשה". בסוף הפגישה, הודיתי שוב לרב סיטרוק מעומק הלב.
כשש שנים אחרי סיום פרשת שלושה עשר הכלואים בשיראז, הייתה לי 
הזדמנות להביע שוב את תודתי העמוקה על מאמציו הממושכים של הנשיא ז'ק 
שיראק: נפגשתי איתו ב-4 בנובמבר 2009 לפני הצהריים. בפגישה זו שוחחנו על 
אופן שחרורם של השלושה עשר, והבעתי שוב את תודתי. גם הוא, כמזכרת, נתן 

לי מכתב בכתב ידו, שבו התייחס לפרשה והביע את חיבתו אליי: 

למר ז'ק ָמאְהפַר, 

לכבוד אוסף זכרונותיך, אני שמח להזכיר את פעילותינו למען שחרורם 
של שלושה עשר היהודים האיראנים שנכלאו ללא הצדקה בשיראז. 

שלוש שנות מאמצים שהוכתרו בהצלחה למען החירות, השוויון והאחווה.
בהערכה לבבית וידידות אמת, 

ז'ק שיראק.

לזכר מספר יהודים שנעלמו עקבותיהם 
כאן יש להזכיר קבוצה של יהודים איראנים שנעלמו עקבותיהם בין השנים 
1994-97 במחוזות סיסתאן וַּבלּוצֶ'סתאן באיראן. עד היום לא הגיע שום מידע 
על גורלם של אנשים אלה. באותן השנים הוטלו מגבלות על הנפקת דרכונים ועל 
יציאה חוקית של משפחות מהמדינה. לפיכך ביקשו יהודים אלה לצאת את איראן 
דרך הגבולות היבשתיים, במטרה להתאחד עם בני משפחתם מחוץ למדינה. יש 
הסבורים שהם הושלכו לכלא, וחלק מעריכים שהם נרצחו, כולם או חלקם. אך 
הדבר המטריד ושובר הלב ביותר הוא מצבם של משפחות הנעדרים וקרוביהם. 
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פגישתם של ז'ק ָמאְהפַר והנשיא ז'ק שיראק, פריס, נובמבר 2009.
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מכתב בכתב ידו של הנשיא שיראק לז'ק ָמאְהפַר, פריס, 4 בנובמבר 2009.
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הם, כמו משפחותיהם של נעדרי מלחמת איראן-עראק, חיים זה שנים רבות בסבל 
ובחוסר ודאות מייסר. הם אינם יכולים להאמין או לדעת בוודאות שיקיריהם 
אינם בחיים ולשבת עליהם שבעה. מצד שני, הם אינם יכולים לשחרר את עצמם 

מן הציפייה ומן התקווה שיום אחד יוכלו לחבק שוב את יקיריהם. 
אלה שמותיהם של הנעדרים:

הָֹמאיּון ָּבאָּבא זָאֶדה, יליד שיראז, 1958;
נּוֹראללה ַרִּביע זאדה, יליד ּכְֶרָמאנְָׁשאּה, 1952;

ּכָאְמָראן ָסאלָאִרי, יליד כרמאנשאה, 1973;
אִֹמיד סֹלּוִּכי, יליד שיראז, 1979;

ָּבאַּבּכ ָׁשאּולִּיָאן, יליד טהראן, 1977;
פְַרָהאד עֶּזִַתי, יליד כרמאנשאה, 1980;

ֶאּבְָראִהים ַקְהַרָמאנִי, יליד כרמאנשאה, 1937;
ִסירּוס ַקְהַרָמאנִי, יליד כרמאנשאה, 1939;
אבראהים כהן מצליח, יליד שיראז, 1978;

ראובן כהן מצליח, יליד שיראז, 1977;
ָׁשאִהין נִיּכ-ח'ּו, יליד טהראן, 1974.

בנוסף לקבוצה זו, יהודי איראני בשם ֶאְסָחאק חסיד, בן עשרים ושמונה או 
יותר מהמדאן, נעדר אף הוא כבר שנים, כנראה בעיר חֹ'ַּרם ָאָּבאד.

שיראז, 1 ביולי 2000. ָסאדֵק נּורָאנִי, שופט בית המשפט של המהפכה 
האסלאמית בשיראז, מציג לעיתונאים את גזר הדין של בית המשפט נגד 

עשרה מהנאשמים, למאסרים של 4-13 שנים.
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קבלת העיטור הלאומי של צרפת - ליגיון הכבוד
אני אמנם חי בשווייץ, אך מראשית ימיי בז'נווה אני מקיים קשרים הדוקים עם 
יהדות צרפת. ז'נווה שוכנת קרוב לגבול הצרפתי, ואפשר להגיע בקלות ובמהירות 
מנקודה אחת לשנייה. אני הייתי נוסע לפריס באופן סדיר, הן משום שהיו לי 
חברים רבים בצרפת, הן בשל חיבתי לתרבות צרפת ולאנשיה,  והן בשל צרכים 

מקצועיים. בנסיעותיי, השתתפתי שם גם בפעילויות של הקהילה. 

 ,)Richard Prasquier( פגישתם של ז'ק ָמאְהפַר וד"ר רישאר פרסקיה
יו"ר המועצה המייצגת של מוסדות יהודים צרפתים )CRIF( עם הנשיא 

שיראק, פריס, נובמבר 2009.
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חיבה זו ותחושת השותפות, הביאו מהר מאוד לכך שמנהיגי קהילת יהודי צרפת 
ביקשו ממני להיות חבר רשמי, מלא ופעיל יותר בארגונים שלהם. ארגון הגג של יהודי 
צרפת נקרא ְקִריף - Crif - ראשי תיבות של "המועצה המייצגת של מוסדות יהודים 

.Conseil Representatif des Institutions Juives de France - "צרפתים
כפי שסיפרתי בעמודים הקודמים, במסגרת מאמציי לשחרר את שלושה עשר 
היהודים האיראנים שנעצרו בשיראז באשמת "ריגול" לטובת ישראל, נעזרתי 
רבות במנהיגי הקהילה הצרפתית, בנשיא צרפת בכבודו ובעצמו וברב הראשי 

של צרפת. 
כמו כן, באותן שנים, כשמשלחת רשמית של ְקִריף אמורה הייתה להשתתף 
בכינוס השנתי של איפא"ק )השדולה רבת העוצמה וההשפעה של הארגונים היהודים 
בארה"ב( בוושינגטון, הוזמנתי ליטול חלק פעיל במשלחת זו. נסיעה זו היוותה בעבורי 

גם הזדמנות מצוינת להכיר מנהיגים נוספים מקרב קהילת יהודי ארה"ב. 
מכיוון שבעיניי השירות לאנושות והסיוע לקהילה היהודית אינו יודע גבול, 
יכולותיי הכספיות  יהודי צרפת, במסגרת  מעולם לא מנעתי סיוע מקהילת 

והרוחניות. אני רואה בעצמי חלק מקהילה קדומה זו ומתרבותה העשירה.
ב-27 בדצמבר 2011 קיבלתי מכתב רשמי משגרירות צרפת בברן, בירת שווייץ. 
במכתב זה התבשרתי שנשיא צרפת מצא אותי ראוי לקבל את עיטור הכבוד 
הלאומי של צרפת, ששמו "ליגיון הכבוד", המלווה בתואר "אביר": אביר המסדר 

.)Chevalier de l’Ordre de la Legion d’honneur( הלאומי של ליגיון הכבוד
יש לציין, שעיטור הכבוד הלאומי של צרפת, המכונה ליגיון הכבוד, נוסד על ידי 
נפוליאון בונפרט, קיסר צרפת, ב-19 במאי 1802. זהו עיטור הכבוד הגבוה ביותר 
של צרפת, ומתחלק לחמש דרגות, שהנמוכה שבהן נקראת "אביר", והאחרות, 
בסדר עולה, הן "קצין", "מפקד", "קצין גבוה" ו"צלב גדול". בעבורי היה זה כבוד 

גדול שנשיא צרפת מצא אותי ראוי לעיטור הכבוד הגבוה ביותר. 
לצד המכתב הרשמי משגריר צרפת בברן, היה במעטפה מכתב נוסף, בחתימתו 
של הנשיא ניקולא סרקוזי בכבודו ובעצמו, שבו נימק את בחירתו להעניק לי 

את אות מסדר הכבוד הצרפתי. 
המכתב נכתב בעשרים ושלושה בדצמבר 2011, וזה תוכנו:

אדון נכבד,

יש לי העונג הגדול להודיע לך שברגע זה חתמתי על צו המורה להעניק 
לך דרגת אביר במסדר הכבוד הצרפתי. 

אות כבוד יוקרתי זה מעניק לך תואר של חבר בפמלייה האישית שלי, ונועד 
לגמול לך על השירות האיכותי שעשית למדינתנו ולדבֵקות שהפגנת בה. 
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צילום מכתבו של הנשיא ניקולא סרקוזי, בו הוא מודיע על הענקת עיטור 
הכבוד הצרפתי לז'אק מאהפר
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כמו כן, אני שמח מאוד לברך אותך בהזדמנות זו בברכות חמות על 
המחווה הראויה שצרפת עושה כלפיך בנסיבות אלה. 

אני מבקש ממך, אדוני, לקבל את את הבטחתי שרגשותיי חיוביים וכנים. 
ניקולא סרקוזי 

סלמרבה הצער, הנשיא סרקוזי עצמו לא זכה לענוד את עיטור הכבוד לחזי 
בעצמו, כי עוד לפני שנקבע התאריך לטקס, נערכו בחירות כלליות לנשיאות 

צרפת, ובהן ניצח פרנסואה הולנד. 
מכיוון שהנשיא החדש לא מצא בחודשיו הראשונים בתפקיד הזדמנות לערוך 
טקס רשמי של הענקת העיטור, נקבע שהעיטור יוענק על ידי הנשיא לשעבר 
ז'ק שיראק, שאיתו כבר הייתה לי חברות קרובה זה מספר שנים. הרב חיים 
קורפיה, שבאותו זמן היה הרב הראשי של צבא צרפת, ביקש שקבלת הפנים 
תיערך בהנחייתו ובביתו הפרטי. קבלת הפנים נערכה בתאריך 9 ביוני 2011 

הנשיא סרקוזי )באמצע( עם ז'אק מאהפר ורעייתו גב' פרשתה מאהפר
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באווירה אינטימית ומהנה. זמן מה לאחר מכן נבחר הרב קורפיה לתפקיד הרב 
הראשי של צרפת. בסוף קבלת הפנים, ואחרי טקס הענקת עיטור מסדר הכבוד, 
הזמין אותי הנשיא שיראק לנסוע איתו ברכב השרד שלו לסיור מאלף ומרתק 

במוזיאון "בית וולטייר".
חודשים ספורים לאחר מכן הוזמנתי לקבלת פנים בנוכחות הנשיא פרנסואה 
הולנד. הנשיא הושיט לי את ידו והתנצל על כך שלא יכול היה לענוד את עיטור 
ליגיון הכבוד לחזי במו ידיו. אך הוסיף ואמר בחיוך: "אני חייב לך קבלת פנים 

וארוחת ערב"! 

ז'אק מאהפר )מימין- עונד עיטור הכבוד הלאומי של צרפת( לצידו של הנשיא ז'ק 
שיראק
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הוקרה לשני מדענים

קיץ 1994 תכננו האיראנים תושבי ארה"ב טקס הוקרה לפרופ' שמואל ב
ַרְהַּבר1 ופרופ' ִאיַרג' לָאלֶזָאִרי2 על תרומתם לחינוך ולמדע. שני פרופסורים 
יהודי  אלה, לשעבר מאוניברסיטת טהראן, הם מהמדענים הבכירים בקרב 
איראן. גם אני הוזמנתי לטקס בניו יורק. מכיוון שהכרתי את שני המדענים בני 
מולדתי, שמחתי על ההזדמנות והחלטתי לסייע להביא אישיות יהודית בכירה 
ובעלת שם עולמי להשתתף בטקס. מטרתי הייתה הן להראות מעט מתרומתם 
של יהודי איראן בתחומי המדע, והן לשמח עוד יותר את שני המדענים יוצאי 
איראן. עלה על דעתי שיצחק רבין, חלוץ השלום, זוכה פרס נובל לשלום וראש 
ממשלת ישראל, יהיה מועמד מתאים לשם כך. לפיכך, התקשרתי לרבין, הצגתי 
את שני המדענים, פירטתי את תרומתם למדע בהוראה ובמחקר, וביקשתי ממנו 

להשתתף בטקס. לשמחתי הוא הסכים, ונקבע שגם יישא נאום קצר. 

על שירות ורצון טוב, 
הכרת תודה ואחדות

ד"ר שמואל ַרְהּבַר היה פרופסור ומנהלה לשעבר של יחידת ההמטולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת   1
טהראן. הוא גילה סוגי המוגלובין חדשים, במיוחד בחולי סוכרת, וקרא להם בשמות איראנים כמו 
ִסינָא ועוד. פוטר  ן  ֶאבְּ גַ'ְמִׁשיד )פרספוליס(, המדאן,  ַתְח'ֶת  המוגלובין המפרץ הפרסי, כורש, ָאְריָא, 
מאוניברסיטת טהראן בעקבות עליית המשטר האסלאמי באיראן והיגר לארה"ב, שם המשיך לחקור 

וגילה מספר סוגי המוגלובין נוספים.
ד"ר ִאיַרג' לָאלֶזָאִרי, פרופסור ונשיאּה לשעבר של הפקולטה לרוקחות באוניברסיטת טהראן, מייסד   2
המכון לצמחי רפואה של איראן, ומגלה הצמחים ָאְריָא I ו-ָאְריָא II. פוטר מאוניברסיטת טהראן אחרי 
הקמת הרפובליקה האסלאמית באיראן, היגר לארה"ב והמשיך לחקור וללמד בפקולטה לרפואה על 

.)Albert Einstein College of Medicine( שם אלברט איינשטיין בניו יורק
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כעשרה ימים לפני מועד הטקס הודיע רבין שבשל לחץ עבודה גדול לקראת 
החתימה על חוזה השלום עם ירדן, הוא לא יוכל להגיע לטקס. אך כדי לקחת 
חלק בכל זאת בערב ההוקרה לתרומתם רבת השנים של ד"ר לאלזארי וד"ר 
רהבר - הוא ישלח שתי מדליות ממלכתיות של השלום בין ישראל וירדן, שיוענקו 
לשני המדענים. ארבעה ימים לאחר מכן, התקשר שגריר ישראל במטה האירופי 
של האו"ם בז'נווה. והודיע כי קיבל חבילה על שמי מלשכת ראש הממשלה, והיא 
תועבר אליי תוך מספר שעות. החבילה הכילה שתי מדליות שלום, מתנה מרבין, 

שלקחתי איתי לניו יורק.
בטקס ההוקרה, שנערך בנוכחות יותר משש מאות אורחים, ישבתי לצד אחי 
- ציון )סעיד( ָמאְהפַר, מפעילי הציבור של יהודי איראן בניו-יורק, והתוודעתי 
לרבים מבני מולדתי שהשתתפו בטקס. לשמחתי, ד"ר קאֵסם מֹעְַתֵמִדי, סגן שר 
הבריאות לשעבר וידידי משכבר הימים, היה שם גם הוא. המפגש איתו היה 
הזדמנות להעלות זכרונות מן העבר ולשבח את תרומתם של ד"ר ַרְהַּבר וד"ר 

לָאלֶזָאִרי.
במהלך התוכנית הודיע אחד הנואמים שמר ז'ק ָמאְהפַר, שפעל שנים רבות 
בענף התרופות באיראן ונמנה על חבריהם של פרופ' רהבר ופרופ' לאלזארי, הגיע 
מז'נווה לניו יורק כדי להשתתף בטקס. ביקשו ממני לומר מספר מילים על שני 
המדענים. אמנם אני חסר כל כישרון כנואם, אך באותו ערב הייתי צריך לפחות 
להעביר את המסר של יצחק רבין ולמסור להם את מתנת השלום שלו. משום 
כך, אחרי שהודיתי על ההזמנה, הודיתי מקרב לב לד"ר קאסם מֹעְַתֵמִדי, שבין 
שירותיו האחרים למולדת, מילא תפקיד מפתח בביצועה המהיר של התוכנית 
הלאומית לביעור מחלת השחפת בעזרת חברת ָמאְהפַר. כשהעליתי את הנקודה 
הזו, קמו הנוכחים על רגליהם ומחאו כפיים לד"ר מֹעְַתֵמִדי. לאחר מכן דיברתי 
בקצרה על פרופ' לאלזארי ועל פרופ' רהבר, ובסוף ציינתי "מתחילת הטקס כולם 
דיברו על מעלותיהם ועל מחקריהם המדעיים של שני האישים המכובדים. אבל 
אני חייב לומר את זאת: אחד משריו של נפוליאון בונפרט שאל אותו יום אחד: 
נפוליאון השיב: "מאחורי כל גבר מצליח עומדת  "מהו סוד ההצלחה שלך?" 
אישה". לפיכך, אני מבקש להזמין את פרופ' לָאלֶזָאִרי ואת פרופ' ַרְהַּבר לעלות 
לבמה עם נשותיהם כדי לקבל יחד את שתי מדליות השלום, מתנה מיצחק רבין, 

ראש ממשלת ישראל". 
פרופ' רהבר ופרופ' לאלזארי עדיין ממשיכים את פעילותם המחקרית והחינוכית 
בארה"ב. מחקריהם המדעיים עדיין מתפרסמים בכתבי עת יוקרתיים בעולם. לפני 
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זמן מה, הזמין אותי פרופ' רהבר למקום עבודתו - המכון למחקר הרפואי "עיר 
התקווה", או City of Hope ליד לוס אנג'לס. בביקורי, סיירתי איתו במעבדות 
ובאגפי המחקר של מוסד מתקדם זה. לעולם לא אשכח את הימים הסוערים של 
סתיו 1978 באיראן, כששוחחתי בנפרד עם ד"ר לאלזארי ושמואל שושני, גיסו 
של ד"ר רהבר. כולנו היינו מלאי חרדה מחוסר הוודאות ששרר במדינה ומהיעדר 
היציבות. בשבוע שלאחר מכן בא ד"ר לאלזארי להיפרד ממני לפני שהוא עוזב 

את איראן, ובעקבותיו היגר גם ד"ר רהבר לארה"ב.

פגישה עם פרופ' שמואל רהבר במרכז למחקר רפואיי "עיר התקווה", 
לוס אנג'לס 2002.

הקמת שני בתי כנסת
במהלך נסיעה ללוס אנג'לס בסתיו 1992, נפגשתי עם יחזקאל פַַרח-נִיּכ, פעיל 
בולט בתחום הצדקה. הוא הציע שאקים בית כנסת על שמי בעיר כפר סבא 
בישראל. עוד כשהיינו באיראן, הקמנו - אחיי ואני - בית כנסת בכפר סבא על 
שם אבינו - בית הילל. גם אז היה זה רעיון של פַַרח-נִיּכ ושל אחיו - ז'אקֹוּב 
פַַרח-נִיּכ, תושב העיר. גם כשהיה באיראן, תמיד השתדל פרח-ניכ לאסוף תרומות 
ולספק את צרכיהם הבסיסיים של הנזקקים. באותה פגישה בלוס אנג'לס הוא 
הציע שבמקום לקנות אדמה, להכין תוכנית ושאר השלבים הדרושים לבנייה, 

עדיף לקנות מבנה מוכן ולהפוך אותו לבית כנסת. 
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ארון הקודש בבית הכנסת ז'ק-זכריה ָמאְהפַר בעיר כפר סבא. ינואר 
.1993
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הודיתי לו על עצתו המועילה וקיבלתי אותה. סיכמנו שהוא ידבר על כך גם 
עם אחיו, שעדיין חי בכפר סבא, ואם הוא יעשה את כל ההכנות הדרושות, אני 
אסע לשם כדי לסגור את העסקה. כעבור עשרה ימים הודיע פרח-ניכ שאחיו 
מצא מקום שנראה לו מתאים. בשיחת טלפון עם ז'אקוב פרח-ניכ, קבענו שאגיע 
לכפר סבא ב-25 בינואר 1993. כפי שקבענו, קודם כול ביקרתי בבית הכנסת 
בית הילל כדי לכבד את זכרו של אבי, ואחר כך הלכתי עם ז'אקוּב פַַרח-נִיּכ 
לאתר המיועד לבית הכנסת החדש. היה זה מבנה הולם ומכובד. בשובי למלון 
נצר, הסברתי לו את מטרתי,  התקשרתי לידידי משכבר הימים פרופ' אמנון 
וביקשתי ממנו שיבוא איתי לראות את המקום ויחווה את דעתו. אחרי יומיים, 
גם נצר הסכים איתי שכדאי לי לקנות את המקום. פרח-ניכ עשה את התיאומים, 
כל הסידורים הדרושים לקניית הבניין נעשו, ושילמתי את התשלום הראשון. 
במשך הזמן העברתי גם את שאר הסכום, וכך הוקם בית הכנסת ז'ק-זכריה 
ָמאְהפַר. באוקטובר 1998, נסעתי לישראל עם אשתי לרגל ראש השנה העברי, 

וביקרנו בשני בתי הכנסת. 

יחידה מחקרית-טיפולית לחירשות
בשל ניסיוני בחיים ומפגשיי עם אנשים חסרי חוש שמיעה, או לקויי שמיעה, 
קיוויתי שאוכל לתרום לקידום המחקר המדעי והרפואי כדי לסייע לאנשים 
כאלה. בהקשר זה, נודע לי דרך ידידי גד זילכַה שבבית החולים תל השומר3 ליד 
תל אביב, הוקמה מחלקה חדשה ומתקדמת שבה מטופלים אנשים חירשים 
פגיעה או מלחמה.  מלידה או כאלה שאיבדו את שמיעתם בעקבות מחלה, 
בשיחת טלפון מז'נווה, סיכמתי איתו שיקבע לי פגישה עם הרופא האחראי שם 

ליום 29 באוגוסט 1993. 
בפגישה שקיימתי יחד עם זילכה עם ראש מחלקת אוזניים בבית החולים תל 
השומר, הוא אמר: "עד עכשיו הצלנו עשרים מבוגרים וחמישה ילדים מחירשות 
באמצעות ניתוח מיוחד. כמובן, ביצוע הפרוצדורה הזו הוא יקר מאוד, כי חוץ 
מהוצאות הניתוח ובית החולים, מחירו של כל אחד מהמכשירים החדשניים 
שאנחנו מתקינים בתוך האוזן בניתוח, הוא עשרים וחמישה אלף דולר. מעבר 
לכך, לכל מבוגר יש להוסיף ארבעה או חמישה חודשים של הוצאות גבוהות 

בית החולים האוניברסיטאי שיבא בתל השומר נחשב למרכז הרפואי הגדול והמצויד ביותר במזרח   3
התיכון, עם כשבעת אלפים אנשי צוות רפואי וסניטרי. הוא מבצע כארבעה מיליון טיפולים ובדיקות 

מעבדה ליותר ממיליון חולים בשנה.
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2004. שלושה מהילדים  תל אביב  תל השומר,  החולים  בית 
החירשים שטופלו באמצעות השתלת מכשיר שמיעה.
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מאוד לאימון אחרי הניתוח כדי שיוכל לנהל שיחה. כי אדם חירש אינו מזהה 
שום צליל, ואינו מסוגל לדבר". בפגישה זו הוא גם הראה לי מידע נוסף ומדויק 
יותר בנושא זה, וגרם לי להיות עוד יותר נחוש בהחלטתי לחזק את המחקרים 
בתחום ולמצוא שיטות זולות יותר להשתיל את המכשיר ולרפא את האנשים 

הסובלים מחירשות. 
המשכתי לחקור, לבדוק ולחפש בנושא גם בז'נווה, ומצאתי שבית החולים תל 
השומר הוא חלוץ בתחום זה ברמה העולמית. לפיכך, בנסיעה אחרת לישראל, 
ב-23 במאי 1994, במלון הילטון תל אביב, נפגשתי עם מרדכי ָׁשני, מנהל בית 
החולים. אחרי שסעדנו יחד בצהריים, הזכרתי את משאלתי משכבר הימים לסייע 
לחירשים וללקויי שמיעה. הצעתי שאעמיד לרשותו חצי מהסכום הדרוש להקמת 
מרכז רפואי מאובזר היטב לטיפול בחירשות; מרכז רפואי שיוכל להוות דוגמה 
ומופת לטיפול בחולים מסוג זה ברמה העולמית. את החצי השני של המימון 
הוא יקבל מהממשלה. הוא קיבל את הרעיון, הציג אותי בפני פרופ' קרוננברג, 
ראש מחלקת אף אוזן גרון בבית החולים, וקבענו שיודיע כמה שיותר מהר על 

תוכנית הפעולה, כדי שאוכל להעביר את התשלום הראשון של התחייבותי. 
מאז הייתי בקשר רצוף עם פרופ' קרוננברג. עכשיו משהיה ברשותו תקציב 
המאפשר את הרחבת התוכנית, הוא הוסיף ניתוחים. זמן מה לאחר מכן הוא 
הזמין אותי לחגיגות הניתוח החמישים, בערבו של ה-27 בדצמבר 1995. בטקס 
זה דיברתי עם שר הבריאות ד"ר אפרים סנה, והוא ציין לשבח את פעילות המרכז 
ואת השגיו בתחום הצלת החירשים ולקויי השמיעה. ד"ר סנה תמך עוד קודם 
לכן בתוכנית, וסיפק - באמצעות משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי - את 
התקציב הדרוש ואת הציוד המשלים. לצד ד"ר סנה נכחו באירוע גם שרת העבודה 
והרווחה אורה נמיר, ראשי הפקולטות לרפואה ולמדעי הרפואה באוניברסיטת 

תל אביב, וכן רופאי היחידה ומומחיה.
נאום ההוקרה שנשא הרב לאו4, הרב האשכנזי הראשי, לציון 50 טיפולי 
שתל-שבלול מוצלחים בבית החולים, היה מפורט מאוד. הוא שיבח את מומחי 
ההנדסה הרפואית ואת הרופאים על המצאת מכשיר חדשני זה ועל הניתוח 
המתקדם מאוד, שאותו כינה "נס", ובירך גם את מקימי יחידת הטיפול. גם 
אני, בדברי הקצרים בשפה האנגלית, הודיתי למומחים, לרופאים, למנהלי בית 
החולים ולשר הבריאות ד"ר אפרים סנה על הקמת היחידה החשובה הזו ועל 

הרב ישראל מאיר לאו )יליד 1937( הוא ניצול שואה שהוסמך לרבנות עם סיום לימודיו בישיבה   4
בירושלים. שירת כרב הראשי של מספר ערים בישראל, ונבחר למשך עשר שנים לתפקיד הרב הראשי 

האשכנזי בישראל. הרב לאו כיהן גם כמנהל יד ושם, ולאחר מכן כרב הראשי של תל אביב. 
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חיזוקה. התייחסתי לכך שהרב לאו תיאר את חשיבותה של ההתקדמות הזו 
ברפואה ובטיפול בחירשות כנס, ובישר על ביאת המשיח. כשהדגשתי שוב את 
הנקודה הזו ואת חשיבותה בחידוש החיים הלאומיים של העם היהודי, רמז 
לי ד"ר סנה במחוות עין שעליי לתקן את דבריי. לפיכך אישרתי מיד את דברי 
הרב לאו לגבי הציפייה לביאת המשיח, והוספתי שללא ספק, כולנו יודעים 
שכל מאמץ הומניטרי וכל התקדמות בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה, יכינו 
את הקרקע לעתיד המזהיר שיהיה לנו עם ביאת המשיח. אני זוכר שבתום 
הטקס, רבים מהחירשים שנרפאו, ושהשתתפו בטקס יחד עם משפחותיהם, 
גם קודם מכתבים  לי  וחיבקו אותי בחום. חלקם שלחו  הביעו את תודתם 

מלאי חיבה ותודה. 
באביב 2003, פרופ' גולדמן, מנהלו החדש של בית החולים, הודיע לי במכתב 
 Jack :שהמחלקה בבית החולים נקראה על שמי ועל שם אשתי, ושמה החדש
and Ferry Mahfar Unit for Cochlear Implant. עד שנת 2009, מעל שבע מאות 
ילדים ומבוגרים נותחו ביחידת הטיפול הזו, וחזרו לחיים רגילים אחרי השתלת 
מכשיר השמיעה באוזניהם. תוצאות המחקרים המדעיים והקליניים שנערכו על 
שיטת טיפול זו, פורסמו על ידי צוות מומחי המרכז בכנסים רבים ובכתבי עת 

יוקרתיים למדעי הרפואה ברחבי העולם.

קרן ילדי איראן
 The Foundation for the Children of( בשנת 1991, הוקמה קרן ילדי איראן
Iran(, בסיוע כמה פילנתרופים יוצאי איראן תושבי מינסוטה, ארה"ב. מטרת הקרן 
להושיט סיוע רפואי לילדים איראנים בתוך המדינה ומחוצה לה. קרן זו מנותקת 
מכל שיוך פוליטי, דתי או אתני, ומסייעת לילדים הסובלים ממחלות ומצבים 
מסכני חיים, וזקוקים לטיפול רפואי שהמדינה אינה מספקת להם. שירותיה של 
הקרן יוצרים שינוי משמעותי באיכות חייהם העתידיים של החולים ומאריכים 
את תוחלת החיים שלהם. קרן ילדי איראן נשענת על מבנה מוצק, ומציעה את 
שירותיה באמצעות רשת התנדבותית עולמית הכוללת רופאים בכירים, נדבנים 
איראנים ולא-איראנים, בתי חולים ומוסדות שונים בארה"ב, ומומחים פעילים 
בתחומים שונים. משנודע לי על פעילותה המבורכת של הקרן, הצלחתי לתמוך 
בה בתרומתי הצנועה. עד עכשיו, כשלושים ילדים איראנים קיבלו חיים טובים 
ויציבים יותר בעקבות טיפולים מסובכים מאוד, בהדרכתה ובתמיכתה של קרן 

ילדי איראן, וחזרו באושרים לחיק המשפחה.
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ז'אק ָמאְהפַר משוחח עם אל גור, סגן נשיא ארה"ב, במסיבת 
חנוכה, ז'נווה 2001.
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מרפאת שיניים בחיפה
בחורף 1998 נפגשתי עם ד"ר אפרים סנה במלון מוריה שרתון בת"א, וסיפרתי 
לו על כוונתי להקים מרפאת שיניים באחת משכונות העוני של חיפה. הוא שאל: 
"למה דווקא חיפה?" עניתי: "ידידי האיראני-אצפהאני נסים שקלים, נדבן ואיש 
טוב לב, סיפר לי שבחיפה יש שכונה בשם "נווה דוִד" שאנשיה נזקקים, ומכיוון 
שתעריפי רפואת השיניים עלו מאוד, רובם אינם מטופלים". ד"ר סנה אישר את 
דבריי, ואמר: "ראש עיריית חיפה, עמרם מצנע, הוא אחד מחבריי הקרובים. 
שנינו חברי מפלגת העבודה. אדבר איתו על כך". זמן מה לאחר שחזרתי לז'נווה 
התקשר ד"ר סנה, והודיע לי שראש העיר קיבל את תוכניתי בברכה. ללא שהות, 
קיבלתי את מספר חשבון הבנק של עיריית חיפה, והפקדתי את הסכום הדרוש 

כדי להוציא את התוכנית לפועל. 
כעבור זמן מה הודיע לי ד"ר סנה שנעשו כל התיאומים עם העירייה ועם 
בכירי המערכת הרפואית בחיפה, ובאחד בספטמבר 1998 אמור להיערך טקס 
פתיחת המרפאה. הוא אמנם הכיר כבר את הלכי רוחי, אך הדגשתי בכל זאת 
שעל הטקס להיות צנוע מאוד. אין גם צורך בעיתונאים ובכיבודים מיוחדים. 
נפגשתי  ימים לפני טקס הפתיחה הגעתי לתל אביב. ביום שני בערב  מספר 
עם ד"ר סנה לארוחת ערב, והוחלט שאחר הצהריים ביום המחרת אסע איתו 
לחיפה. כשהגענו לחצר מרפאת השיניים, קיבלו את פנינו ראש עיריית חיפה, 
הרב הראשי של העיר, מספר מכובדים תושבי העיר וכמה מנהלים מהעירייה. 
אחרי שנכנסנו לתוך המרפאה, בירך הרב את הברכה המיוחדת וקבע מזוזה 
במשקוף דלת הכניסה, ואני, לבקשתם של ראש העירייה וד"ר סנה, הסרתי את 
הלוט מעל שלט המרפאה. אחרי נאום של ד"ר סנה, ביקור במרפאה והיכרות עם 
רופאי השיניים ועם שאר הצוות - נערכה קבלת פנים. בסוף הוענקה לי תעודת 

הערכה למזכרת, וחזרתי עם ד"ר סנה לתל אביב.

מרפאת שיניים באשדוד
בערב האחרון של פסח תשנ"ד )2004(, הזמין אותי ידידי המרוקאי בז'נווה 
נערכת  - לחגיגות המימונה בביתו. המימונה   )Joe Alssaraf( ג'ו אלסראף   -
במוצאי הפסח, אחרי שמונה ימים שבהם לא אוכלים חמץ. לפי המסורת של 
יהודי מרוקו, בערב זה מבקרים זה בביתו של זה ומביאים כמתנה מיני מאפה 
ומתיקה שמכינים בבית. במסיבה של אלסראף, הוא הציג אותי בפני אחד 
מידידיו, המהנדס צבי צילקר, ראש עיריית אשדוד. דיברתי איתו במשך כשעה 
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עם משפחתו של נסים שקלים בחנות השטיחים שקלים, חיפה, מרץ 2001.

רב העיר קובע מזוזה על משקוף דלת הכניסה של מרפאת השיניים בחיפה, 
.1998
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ָמאְהפַר על הקמת מרפאת  לז'ק  עיריית חיפה  תעודת הערכה שנתנה 
השיניים בעיר, 1998.
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על דא ועל הא. בשנה שלאחר מכן, כשאלסראף נסע מז'נווה לבקר את קרובי 
משפחתו באשדוד, ביקשתי ממנו שיעביר לראש העיריה את הצעתי להקים 

מרפאת שיניים למשפחות נזקקות באשדוד. 
כשחזר לז'נווה, הוא הודיע לי שראש העירייה הסכים, ונקבע שאת הוצאות 
הקמת המרפאה - בדומה למרפאה שהוקמה בחיפה למען הנזקקים - אשלם בשתי 
העברות. אחרי שבוצעו כל הסידורים והושלם השלב המעשי, הוחלט שהמרפאה 
תיפתח ב-22 במרץ 2006. לשם כך, וגם כדי להשתתף בכינוס של חמישים מחברי 
הוועד היהודי-אמריקני )AJC(, יצאתי לתל אביב שלושה ימים קודם לכן. בכינוס 
נאמו שאול מופז )שר הביטחון, יליד איראן(, דליה רבין )בתו של יצחק רבין(, 
ויצחק הרצוג )שר השיכון והבינוי(. בסוף המפגש, אמר לי מופז: הערב, ערב נורוז, 
ראש השנה האיראני, אנחנו הולכים ביחד למסיבת נורוז בהרצליה. בחגיגה זו, 
יוצאי איראן  יותר משש מאות  שנערכה באולם חיל האוויר בעיר, השתתפו 
בישראל. התוכנית האמנותית הייתה הופעה של הזמרת האיראנית הידועה ַׁשְהלָא 

ַסְרָׁשאר. היא הגיעה לישראל מלוס אנג'לס כדי להופיע בחגיגות נורוז. 
למחרת הלכתי בלוויית מזכירתו של ראש העיר אשדוד לטקס הפתיחה של 
מרפאת השיניים באחת השכונות העניות בעיר. ראשית בירך מנהל המרפאה 
את הנוכחים, ואחרי שתלמידי בתי הספר המקומיים נתנו הופעה מוסיקלית 
משובבת נפש ושרו שירים, התקין רב העיר את המזוזה על משקוף דלת הכניסה, 
והתפלל את התפילה המיוחדת. או אז ביקשו ממני להסיר את הלוט מעל שלט 
המרפאה, והתחילה ההצגה הרשמית של שירותי המרפאה. רא"ל )מיל.( מופז 
גם הוזמן לטקס זה על ידי ראש העירייה, אך שלח מכתב לראש העיר ובו הביע 
את צערו על כך שייאלץ להיעדר עקב עומס עבודה משרדית. ראש העיר קרא 

את המכתב הזה בטקס. 
בחלק ממכתבו, בירך מופז על הקמת המרפאה, ציין את אהבתי לפעילויות 
ז'ק תמיד  ובלבו הפתוחים,  והדגיש: "בידו  תרבות ותרומה לרווחת הציבור, 
מבין את המטרות העליונות, המועילות לכל אחד מחברי הקהילה וגם לקהילה 
בכללותה. בזכות פעילותו הוקמו ארגונים ומרכזים רבים העוסקים בתרבות, 
חינוך, רווחה ומרפא". בחלק אחר של מכתבו הוא הוסיף: "אני גאה בידידות 
העמוקה שנרקמה ביני לבין ז'ק ָמאְהפַר, ואני משבח את האדם הייחודי הזה, 
הבונה גשר בין עולם המשא ומתן המסחרי לעולם המתן והנתינה והסיוע לאחר 
- ליצירת עולם טוב ויפה יותר. חוכמתו של ז'ק, כשרונו והישגיו הכלכליים, תמיד 
שימשו כאמצעי להשגת מטרות היוצאות מלבו; לב שיש בו אהבה לכול, לחיים 
טובים יותר, ולכל אירוע תרבותי, חברתי והומניטרי, לעתיד הדור הצעיר ולעם 
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היהודי. אין לי ספק שמרפאת השיניים על שם ז'ק ָמאְהפַר תבטיח את בריאותם 
של רבים מתושבי העיר אשדוד5".

במרפאה זו נבדקות שיניהם של התלמידים החל מכיתה א', ולכל אחד מהם 
מכינים תיק ייחודי להמשך טיפול ומעקב. הם עוברים גם בדיקות תקופתיות 

במרפאה.

עמותת יפו לקידום התרבות, 
הרווחה והבריאות בקרב התלמידים

בחורף 2005, התקשר אליי איש בשם אבי רֹוְטלֵוִי מז'נווה, הציג את עצמו 
זו, הוא הסביר  כנציג עמותת יפו, ליד תל אביב, וקבע איתי פגישה. בפגישה 
בקצרה, שהשליחות שהציבה לעצמה עמותת יפו, היא סיוע לילדים ממשפחות 
מוחלשות - מוסלמיות, יהודיות ונוצריות, לרוב ילדים להורים גרושים, אסירים 
זו משתדלת לספק את האמצעים לחינוכם, לטיפוחם,  או מובטלים. עמותה 
וגופני  נפשי  נזק  ולהענקת שירותי בריאות, כדי למנוע מהילדים  להאכלתם 
ולהציל אותם מעתיד מסוכן. עמותת יפו הקימה גם ישיבה, כלומר בית ספר 
דתי מודרני, כדי שבני הנוער היהודים יוכלו ללמוד לימודי דת ומדע, וללכת גם 

לאוניברסיטה.
בעקבות היכרות זו ועיון בדו"חות הפעילות השנתיים של עמותת יפו, הבעתי 
בפגישה נוספת עם רֹוטלֵוִי את רצוני לסייע בהקמת מרפאת שיניים ביפו. הוא 
טיפל בהצעה וערך את התיאומים הדרושים. לאחר שלושה חודשים מילאתי את 
התחייבותי, וב-15 בספטמבר 2005, ערכתי נסיעה קצרה ליפו, לרגל טקס פתיחת 
המרפאה וביקור בה, והשתתפתי גם במסיבה השנתית של עמותת יפו במלון דן 
אינטרנשיונל )Dan International Hotel( בתל אביב. בטקס זה נשא שאול מופז 
נאום על שליחותה של עמותת יפו לקידום רמת החינוך, תמיכה בבריאות הילד 

וטיפוח תלמידים נזקקים. 
בחלק אחר מנאומו, לפני שהעניק לי את תעודת הערכה כ"תורם השנה", 
אמר: "חברי טוב הלב, מר ז'ק ָמאְהפַר, שהעניק לעמותת יפו את מרפאת השיניים 
הזאת, הוא נפש נעלה, וניתן למצוא רק מעטים כמוהו. הסיוע של ז'ק למטרות 
חברתיות ותרבותיות הוא חסר גבולות. ז'ק נמצא בכל מקום שבו אפשר לזהות 

מתורגם מפרסית, המקור העברי אינו בנמצא )המתרגמת(.  5
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צורך או שיש נזקקים, ומוכן לסייע ולשרת ביד פתוחה. איש צנוע זה עושה את כל 
פעולות הפילנתרופיה הנרחבות שלו בסתר... יש לומר עליו מכל הלב: שאלוהים 

ירבה אנשים כמו ז'ק בקרבנו...". 
יעקב נמרודי, נשיא הכבוד של העמותה, גם קרא טקסט קצר, הודה לכל 
התומכים בעניינים ציבוריים ולכל משתתפי הארוע, וציין: "התאספנו כאן כדי 
לציין את מעשהו הנעלה של ידידי משכבר הימים ז'ק ָמאְהפַר, וזה משמח אותי 
ומסב לי גאווה גדולה. אנחנו חברים קרובים כבר שנים. הוא תמיד היה זה 
שמסייע ופותר בעיות תרבותיות וחברתיות בלי טרוניה ובפנים מחייכות. הוא 
ללא ספק נחשב לסמל של שירות לזולת ולאהבת האדם בקהילתנו... אני מאחל 

לו חיים ארוכים ומלאי בריאות"6.

שאול מופז נואם בטקס של העמותה לקידום החינוך, הרווחה והבריאות ביפו, 2005.

הנאומים תורגמו מפרסית, המקורות העבריים אינם בנמצא )המתרגמת(.  6
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מגן ההוקרה על הקמת המרפאה ומרפאת השיניים לתלמידים ביפו.
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מחלקה לחקר מחלת קרוהן 
בבית החולים הדסה

בעקבות הצעה שקיבלתי להקים מרכז מחקרי לטיפול במחלות ידועות 
והתייעצתי  מידע  השגתי  בדקתי,  בירושלים,  הדסה  החולים  בבית  פחות 
עם מספר מומחים, ונוכחתי לדעת שיש מחלה הנובעת מדלקת חריפה של 
המעי, בשם מחלת קרוהן )Crohn's Disease(, שהסיבה לה עדיין אינה ידועה 
במלואה. אמרו לי שלמרות שמכירים את המחלה, עדיין יש צורך במחקרים 

נוספים בתחום. 
בבירורים הראשוניים עלו גם גורמים תורשתיים, או גנטיים, להופעת מחלת 
יוצאי הקווקז וחלק  נפוצה, יחסית לאחרות, בעיקר בקרב  זו  קרוהן. מחלה 
מיהודי מזרח אירופה, ובמקומות בעלי מזג אוויר נוח. היא מתפרצת בדרך כלל 
בין הגילאים 15-35. במחלה זו, יש דלקת בחלק מהמעי הדק, וכיבים מוגלתיים 
מופיעים בשריר ובחלק החיצוני של המעי, כלומר על כל דפנות המעי. נראה 
והסימפטומים שלה מופיעים רק בתנאים  ומורדות,  עליות  יש  זו  שלמחלה 
מסוימים. למשל, מזרח-אירופים רבים לוקים במחלה רק אחרי שהם מהגרים 
לארה"ב. המחקרים שנערכו מראים שלצאצאים של חולה קרוהן יש סיכוי של 

חמישה אחוז בלבד ללקות במחלה זו.
על כל פנים, באביב 2007, אחרי פגישה עם פרופ' שלמה מור יוסף, מנהל 
יחידה  לז'נווה, הוחלט להקים  המרכז הרפואי-אוניברסיטאי הדסה, שהגיע 
מיוחדת בשם "המחלקה לחקר מחלת קרוהן". פרופ' נצר, שמלכתחילה עמד על 
כך שיש להקים מרכז מחקרי-טיפולי בבית החולים הדסה, הביע את שביעות 
רצונו מהחלטה זו במכתב מ-24 באפריל 2007. לבסוף, ב-7 באוקטובר 2007, 
השתתפתי בטקס שנערך בבית החולים הדסה לכבוד פתיחת היחידה. בטקס 
זה נשאו נאומים פרופ' מור יוסף ומנהל מחלקת קשרי החוץ של בית החולים. 
הם הדגישו את העיקרון הדתי של היהדות: "כל המציל נפש אחת מישראל, 
כאילו הציל עולם מלא"7. הוסר גם הלוט מעל הלוח שנקבע בכניסה ליחידה, 

ובו נכתב:

Jack Mahfar
Crohn's Research Unit

.Department of Gastroenterology

התרגום הפרסי: אם מישהו מציל אדם אחד מסכנת מוות, כאילו עולם שלם ניצל".  7
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היחידה המחקרית-טיפולית למחלת קרוהן בבית החולים הדסה, ירושלים 
2007. משמאל: פרופ' גולדן )מנהל היחידה(, פרופ' מור יוסף )מנכ"ל בית 

החולים(, ז'ק, פֶרְֶׁשֶתה והלן ָמאְהפַר.

משמאל: פרופ' מור יוסף, פֶרְֶׁשֶתה וז'ק ָמאְהפַר, ויצחק לבנון, שגריר ישראל 
במטה האירופי של האו"ם בז'נווה, נֹורּוז 2007.
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התוכנית המחקרית-היסטורית על שם דדו
תמיד חשבתי שהצעירים והדור הנוכחי של העם היהודי צריכים ידע נרחב 
ככל האפשר על אודות ההיסטוריה הלאומית של עמם, ועל תפקידי מנהיגיו 
המדיניים והלאומיים. אני זוכר שהעליתי את הנושא בפני האלוף שלמה גזית, 
חוקר בכיר במרכז למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. הזכרתי 
שהעלאת המודעות צריכה להתחיל מבית הספר, כדי לאפשר לתלמידים להכיר 
לעומק ולאורך זמן את התהליכים שהתרחשו, את מאמציהם של המנהיגים, 
ואת קורות מדינתם. הוא הסכים לדעתי, וציין שמיעוט אמצעים כספיים והיעדר 
תקציב הוא אחד הגורמים המעכבים את הוצאתה לפועל של תוכנית זו. זמן מה 
לאחר מכן, בפגישה אחרת, הדגשתי שוב את נחיצותה של תוכנית חינוכית כזו, 
כעניין שצריך להעניק לו עדיפות עליונה. גזית שוב אמר שהעובדה שאין תקציב 
היא הסיבה העיקרית לכך שלא מטפלים בנושא. לפיכך, הצעתי ללא שהיות: אני 
מוכן לעשות את הצעד הראשון, כדי להסיר את המכשול הכספי". הוא הסכים, 
ולא חלף זמן רב עד שההצעה לבשה צורה של תוכנית מקיפה, והתחילו לדון 

בה ולקבוע מטרות.
וכך, בשנת 2006, אחרי תכנון וחשיבה, נוצר פרויקט מחקרי היסטורי וחינוכי 
מיוחד בשם "תוכנית דדו", שמטרתה להעשיר את ספרי הלימוד של בתי הספר 
התיכוניים בתחום ההיסטוריה המדינית והתפתחות יחסי מדינת ישראל הצעירה 
עם שכנותיה. תוכנית מעשית זו, שהוקדשה לזכרו של רב אלוף דוד אלעזר, התגבשה 
במרכז למחקרי ביטחון לאומי, עברה את השלב הביצועי, ואחרי שנתיים אושרה 

על ידי משרד החינוך והתרבות.
כפי שנקבע במתווה התוכנית, המרכז למחקרי ביטחון לאומי נמצא עד עכשיו 
בקשר עם ארבע מאות בתי ספר תיכון ברחבי המדינה, כולל ישיבות. במהלך כל 
השנים האלה, השתתפו תלמידי כמה וכמה תיכונים בתוכנית מחקרית-חינוכית 
זו: הם ערכו היכרות עם שיטות מחקר היסטוריות-מדיניות ועם השלבים שעליהם 
לעבור במחקריהם. במילים אחרות, בית ספר שהביע את מחויבותו למטרות 
התוכנית ולתהליכים הביצועיים, מעמיד לרשות המורים והתלמידים נושאים 
ומקורות ראשוניים למחקר. ואז כל בית ספר מוציא לפועל את תוכניתו העצמאית, 

בעזרת התקציב שהובטח ובהדרכת מומחים ופרופסורים מהמרכז.
בסוף שנת הלימודים, כל קבוצה מדווחת בכתב על התוצאות ועל הממצאים. 
כל אחד מהדו"חות האלה יכול להוות מקור חדש למערכת החינוך של המדינה 
ולשמש לצורך הוראה בעתיד. הדו"חות עוברים שיפוט בידי צוות שופטים, שבוחר 
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דה-שליט  הספר  בית  מורי  ידי  על  ָמאְהפַר  לז'ק  שהוענקה  תעודה 
.2009 רחובות  גלילי למחקרי תלמידים,  על הקמת מרכז  ותלמידיו, 
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תעודת הערכה לתלמידי בתי הספר שנבחרו בשנת הלימודים 2009-2008 
על ידי מרכז גלילי למחקרי תלמידים, שהקים ז'ק ָמאְהפַר.
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את התוכנית הטובה ביותר מבין בתי הספר המשתתפים. מאז השקתו של פרויקט 
דדו, עמדו בראש צוות השופטים להערכת התוכניות המחקריות-חינוכיות שרי 

החינוך לשעבר אהרן ידלין ופרופ' יולי תמיר. 

לימודים איראניים ואנציקלופדיה איראניקה
יותר מכול, הוא פרסום אנציקלופדיה  אחד הדברים שאני מתגאה בהם 
איראניקהEncyclopaedia Iranica( 8( וההיכרות עם פרופ' ֶאְחָסאן יָאר-ָׁשאֶטר, 
מייסדה, מנהלה והעורך הראשי שלה. דרך זו נסללה, למעשה, על ידי פרופ' נצר, 
ואפשרה לי, לשמחתי, לקחת על עצמי את האחריות לתמיכה בהכנתם של מאמרי 

האנציקלופדיה הזו ובפרסומם. 
אני זוכר שדיברתי עם פרופ' נצר על מקומו של פרופ' יָאר-ָׁשאֶטר במחקר 
איראן ועל תפקידה החשוב של אנציקלופדיה זו, המציגה תמונה ברורה ומהווה 
מקור מהימן להיסטוריה של תרבות איראן. ביקשתי ממנו שיציג אותי בפני 

פרופ' יָאר-ָׁשאֶטר, והוא כתב לו מכתב בנידון.
פגישתי הראשונה עם פרופ' יָאר-ָׁשאֶטר נערכה בז'נווה, ושם חברתי לצוות 
לכן  ימים קודם  איראניקה. קבענו את הפגישה כשהתקשרתי אליו מספר 
לאוניברסיטת קולומביה בניו יורק. בפגישה, שהתקיימה בשעות אחר הצהריים 
יום שישי 3 בנובמבר 2006 במלון אינטרקונטיננטל בז'נווה, מצאתי את  של 
עצמי מול אדם מלא ידע ומּודעּות, אוהב אדם, הנושא על כתפיו עול כבד של 
חוויות וכוונות לקדם את התרבות ואת הכרת ההיסטוריה של איראן, ואת העם 
והתרבות של מדינה זו. הרגשתי שכל השגיי מתגמדים לידו. הוא ביקש ממני 
לתת לו תמונה שלי כדי לפרסם בניוזלטר או בכרזה של איראניקה, אך אמרתי 

אנציקלופדיה איראניקה החלה את דרכה באיראן בשנת 1968, לפי הצעתו של ד"ר אחסאן יָאר-ָׁשאֶטר   8
ועם תקציב מיוחד של שני מיליון תומאן שהקצה ראש הממשלה אמיר עבאס הֹוֵידָא. לפני כן, אחד 
הקשיים המרכזיים בחקר איראן, היה היעדר גורם בעל ידע, אמין ומוסמך שירכז את כל המידע 
הדרוש בנושא ההיבטים השונים של תרבות איראן וההיסטוריה שלה. את איראניקה יש להחשיב, 
למעשה, כאחד המיזמים המחקריים-פרסומיים המקיפים ביותר בתחום מחקר איראן. עם הקמת 
הרפובליקה האסלאמית והפסקת התקציב שהוקצה קודם, המשיכה ההדרת אנציקלופדיה איראניקה 
בארה"ב, במחלקה ללימודי איראן באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. מאז פרסום הכרך הראשון 
בשנת 1982 ועד עכשיו, התפרסמו חמישה עשר כרכים מתוך ארבעים וחמישה כרכים צפויים בשפה 
האנגלית. מלבד תמיכה של אוניברסיטת קולומביה והקרן האמריקאית למדעי הרוח, המשך פעילותה 
של איראניקה מתאפשר בזכות סיוע עממי ותרומות מנדבנים איראנים. דרך נוספת לגיוס תמיכה 
כספית בפרויקט הגדול הזה, הוא כינוסים מיוחדים בהשתתפות אוהבי-איראן ויוצאי איראן ברבות 

ממדינות אירופה וארה"ב, תחת הכותרת "ערב איראניקה". 



310 � מנער שליח ליזם בכיר

אנציקלופדיה  מייסד  יָאר-ָׁשאֶטר,  פרופ' אחסאן  ידו של  תודה בכתב  מכתב 
איראניקה ועורכּה, לז'ק ָמאְהפַר. אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, דצמבר 2008.
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לו בכנות: "אם כך, זו תהיה פגישתנו האחרונה!" הוא שאל מדוע. עניתי לו: "אני 
עודני רואה את עצמי פועל פשוט, האוהב להתמיד בעמלו ולתרום את חלקו. אי 

לכך, פרסום אישי ושבחים אינם בראש מעייניי...". 
אנקדוטה מעניינת היא שבאותו יום שישי אחר הצהריים, פרופ' יָאר-ָׁשאֶטר 
גילה שיש בעיות עם מכונת הגילוח שלו, והוא, זר בז'נווה, ניסה למצוא דרך לתקן 
את מכונת הגילוח שלו. ההתלהבות שנוצרה בי בעקבות הפגישה עם מורי ורבי, 
גרמה לי לרוץ במהירות האפשרית לחנות בלב ז'נווה כדי לקנות מכונת גילוח 

מתאימה, ולהביא לו אותה שעה לפני שהוא צריך לצאת לארוחת הערב.
למחרת בערב השתתפתי יחד עם רעייתי בערב איראניקה, שארגנו מֹניֶרה ּפְַרוִין 
ו-ִמינּו ַח'ְמִסי, והצלחתי לבטא שמץ ממחויבותי לתרבותה העשירה של איראן 
באמצעות תרומה לאיראניקה. אחרי שחזר ד"ר יָאר-ָׁשאֶטר לניו יורק הוא שלח 
לי שני מכתבים נפרדים, ב-7 וב-10 בנובמבר 2006, שבהם הזכיר את הטקס 
ואת פגישתנו המשותפת, והביע את חיבתו ואת תקוותו שנתראה בעתיד הקרוב 
במשרדי אנציקלופדיה איראניקה באוניברסיטת קולומביה. בעקבות הזמנה זו 
נסעתי לניו יורק, למדתי רבות על איכותם ועל רמת פעילותם של חברי הסגל 
המדעי, העורכים, האחראים והמומחים של המוסד, וקיבלתי על עצמי מחויבויות 

נוספות לקידום מטרותיה ותוכניותיה של איראניקה. 
זמן מה לאחר מכן נבחרתי לֶחבר הנאמנים של איראניקה באוניברסיטת 
קולומביה בניו יורק, וכיהנתי לצד אוהבי איראן אחרים, כמו ד"ר יָאר-ָׁשאֶטר, 
פַר, טינה טהראנצ'יאן,  ָאּבְֵתין ָסאָסאן  ַאּכְַּבר פַָהאִרי, ד"ר  עלי ָסאּבְֶריּון, ד"ר 
ָסאָמאן ָאדמית, מינא ָאתאבאי, ד"ר לֵילָא סּודָאוַר ִדיָּבא, עבֹדאלחמיד אשראק, 
נאזַנין ַאנְָסארי, ַמנּוצֶ'ְהר הּוְׁשַמנְד, ד"ר מסעוד ָח'אַתִמי, שילא נַמאזי, שירין נֶשאט, 
מרים רחימיאן, ַצִדיֶקה ַרְסְתגָאר, ד"ר מרים ַצפָאא'י, ד"ר ִפירּוז נָאֵדִרי, והתעשיין 

החלוצי של איראן מַֹחַּמד ַח'יָאִמי9.
בשנת 2008 התחייבתי לתמוך בהכנתו ובפרסומו של מאמר באנציקלופדיה 
איראניקה הקשור לֶאצְפַָהאן ולהיסטוריה של הקהילה היהודית באיראן, וקיבלתי 

מחמד ח'יאמי נולד בשנת 1930 במשהד, והוא ידוע כאבי תעשיית הרכב המודרנית באיראן. בתחילת   9
זו, בשם  ייסד את החברה הגדולה ביותר והידועה ביותר בתעשייה  שנות ה-60 של המאה ה-20 
איראן נָאְסיֹונָאל, והוציא לשוק את מכונית ה-ּפֵיּכָאן. מכונית זו זכתה עד מהרה בתואר "המכונית 
הלאומית". אחרי הקמת המשטר האסלאמי באיראן, ח'יאמי, שנאלץ להגר לאירופה, הצליח להשיג 
מקום של כבוד בתעשיית הרכב גם מחוץ לגבולות מולדתו, בזכות המוניטין האישי שלו ובזכות עברו 
המזהיר כתעשיין ואחד מיצרני הרכב המובילים בעולם. בנוסף לאיראניקה, הוא ממלא תפקידי מפתח 
בפעילויות תרבות רבות של איראנים. במהלך שני העשורים האחרונים הקים בתי ספר רבים באיראן, 

ללא הגבלת דת, וכן השקיע מאמצים בהקמת מוסדות חינוך טכנולוגי באירופה.
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את מלוא האחריות הכספית. פרופ' יָאר-ָׁשאֶטר במכתבו מ-5 ביוני באותה שנה, 
קיבל את הצעד הזה בברכה, הביע את שביעות רצונו ואת תודתו, וציין: "כפי 
שנקבע בתוכנית הראשונית, ההיבטים השונים של ההיסטוריה והתרבות של 
קהילות היהודים באיראן לאורך השנים, יתפרסמו בכרך החמישה עשר של 
אנציקלופדיה איראניקה. אך בנוסף לזה, בשל המעורבות שלך, בכוונתנו לפרסם 
קובץ עם המאמרים האלה יחד עם מאמרים שפורסמו קודם בנושא, תחת הכותרת 

"יהודים", כספר נפרד ועצמאי".
במרץ 2009 נערך טקס דומה לטקס של 2006, שגם אותו ארגנו מֹנִיֶרה ּפְַרוִין, 
ראש הוועדה המארגנת וראש אגודת ידידי אנציקלופדיה איראניקה, וסגניתה 
ִמינּו חֹ'ְמִסי. גם ערב זה נערך כדי לגייס תמיכה במוסד אנציקלופדיה איראניקה, 

בנוכחות פרופ' יָאר-ָׁשאֶטר ויותר משלוש מאות אוהבי תרבות איראן בעיר זו.

בית אלון: מרכז למחקר היסטורי ותרבותי
טקס בחירת ספר השנה של קרן יצחק שדה, שדובר עליה בפרקים קודמים 
- יוזמה של יגאל אלון - המשיך להצליח. מעט אחרי מותו של אלון בטרם עת, 
קיבלתי בהתלהבות את הרעיון להקים מרכז חינוכי-מחקרי בשם "בית יגאל 
אלון", והודעתי על נכונותי לסייע ולהבטיח חלק מהתקציב הדרוש. נקבע שמרכז 
זה לזכר אלון, יוקם בקיבוץ גינוסר על חופה המערבי של הכנרת, צפונית לטבריה 
- במקום שבו חי אלון חיים פשוטים. לשמחתי, בעקבות התמיכה הכספית 
שנאספה, התוכנית קרמה עור וגידים במהירות, ובהתאם לתקנון שנכתב בשנת 
1981, במרכז החינוכי-מחקרי יגאל אלון )בית אלון( יש, מלבד ספריה, גם רשת 
מחשבים עם מידע היסטורי וחברתי, מוזיאון ובו אולם מאובזר לעריכת כנסים 

ומפגשים מקצועיים, מתקני ספורט וקיאקים, ודלפק קבלה.
מרכז זה הוא למעשה קומפלקס חדשני לחינוך בסיסי, והוא משתדל להעלות 
ככל האפשר את מודעותם של הצעירים לאירועים היסטוריים וחברתים-תרבותיים. 
בנוסף לכך, "בית אלון" מקבל מדי יום את פניהם של המוני תיירים מאירופה 
ומארה"ב, וכן מספר גמלאים מהאזור. אני זוכר שבשנת 1993, במהלך ביקור 
שערכתי עם רות אלון בקיבוץ גינוסר, ערך לי צוות הניהול10 של המרכז מסיבת 
הפתעה ליום הולדתי השישים וחמישה. באותה מסיבה קיבלתי לוח מיוחד בכתב 
יד בעברית בחתימת חברי צוות הניהול, וביקשו ממני להסיר את הלוט מעל 

10 רות אלון, מולה כהן, גדליה יעקובי, עמוס חורב וחיים רבין.
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תעודת ההוקרה שהוענקה לז'ק ָמאְהפַר בחתימת חברי צוות הניהול 
של המרכז החינוכי-היסטורי אלון, מרץ 1993.
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שלט הכניסה לספרייה של המרכז, על שם ז'ק ָמאְהפַר. שלט זה מוצב ליד תיבה 
שבה מוצג שטיחון עם ציור של אלון, שנארג בעיר ֹקם באיראן ונתתי לו אותו 
כמתנה לפני שנים רבות. ראוי לציין שהעיר ֹקם, שם נארגה דמותו של המצביא 
והמדינאי הישראלי יגאל אלון, היא המרכז השיעי הגדול ביותר באיראן, מקום 
מושבם של רבים ממנהיגי הדת. במקביל, ֹקם היא גם מרכז לאריגת שטיחי 

משי איכותיים.

מילון ללשונם העממית של 
יהודי ג'ּוּבָאֶרה וספרים נוספים

אהָבתי לֶאצְפַָהאן והקשר החזק שלי עם התרבות ועם המסורות שרווחו 
בשכונת ג'ּוּבָאֶרה בעיר וסימלו את ההיסטוריה בת אלפי השנים של חייהם מלאי 
העליות והמורדות של היהודים, הביאו אותי לתמוך בפרויקטים שנועדו להציג 
את המורשת התרבותית והחברתית של ֶאצְפַָהאן ולשמר אותה. כדוגמה עליי 
להזכיר את ליקוטו של אוסף מילים בלהג של יהודי ֶאצְפַָהאן ועריכתו במסגרת 
ספר בשם ֶאצְפַָהאן נְֶסףֶ גַ'ָהאן )ֶאצְפַָהאן, חצי עולם( שפרסם ד"ר ַאיּוּב ֶאּבְָראִהיִמי 
בלוס אנג'לס. כפי שהוזכר גם בפרק "ֶאצְפַָהאן: עיר ואם ליהודי איראן", לגבי 
המאפיינים הבלשניים של הלהג נכתבו מאמרים ומחקרים מדעיים עוד שנים 
קודם לכן, במיוחד על ידי מזרחנים מערביים. אבל את אוסף המילים שנלקט 
באותו ספר יש להחשיב כמאמץ חדש בתחום המילונאות העממית של הלהג 
של יהודי שכונת ג'ּוָּבאֶרה. כדי להראות טקסט בלהג זה, כתבתי, לבקשת ד"ר 

אבראהימי, הקדמה בלהג האצפהאני, שזה תרגומה:
שלום וברכה לכל ילדי ֶאצְפַָהאן. אני בנו של חאג' הילל מאהגרפתה. אני 
איוב  לד"ר  אני מודה מאוד  רחבי העולם.  בכל  כל האצפהאנים  אוהב את 
ֶאצְפַָהאן. אני  על  ָאָקאמָֹראד, שכתב את הספר המיוחד הזה  בן  אבראהימי 
יודע שהוא השקיע בכך מאמצים רבים. שאלוהים ישמור עליו, כי הוא בחור 
טוב. אני עצמי ילד מג'ּוָּבאֶרה, באזור חנות הדגים, סמטת חאג'י אליהו ליד 

החנות של גושתי. 
כשהייתי קטן, בהתחלה ]הלכתי לַמּכְַתּב ו[למדתי אצל מֹּלָא שיח' ח'ּונְָסאִרי 
את התפילה, חלק משמע ישראל ואשֵרי יושבֵי ]עדות מונותאיסטית על ייחודו 
של הבורא[ בעל-פה. אחר כך רשם אותי אבי לבית הספר ּבֵֵהְׁשת ָאיִין. ארבע 
שנים למדתי בבית הספר הזה, עד שהגעתי לבית הספר ֶאֶּתָחאד ]AIU אליאנס[ 

ונשארתי שם עד כיתה ט'. אחר כך המשכתי את לימודיי בתיכון ַאַדּב.



על שירות ורצון טוב, הכרת תודה ואחדות  � 319

עכשיו, כשאני חי בפַַרנְגְֶסָתאן, אני חולם על ֶאצְפַָהאן כל לילה. באמת, ֶאצְפַָהאן 
הייתה מקום טוב. כולנו אהבנו אחד את השני. בימי שבת הייתי הולך לבית 
]ג'ּוָּבאֶרה[ היו הרבה בתי כנסת, למשל בית  גַ'וָאֶהִרי. כמובן, בשכונה  הכנסת 

הכנסת מֹּלָא ַרִּבי ובית הכנסת מֹּלָא נִיָסאן. ירחם האל על כולם.
אני מצדי, מבקש מכל ילידי ֶאצְפַָהאן לקרוא את הספר הזה, "ֶאצְפַָהאן נְֶסףֶ 
גַ'ָהאן". אני אוהב את כל האצפהאנים. עכשיו כשכולנו, האיראנים, נעים ונדים, 

מן הראוי שנאהב אחד את השני עוד יותר מאשר בעבר.
יהודים  כולנו   ... ַהֶמדָאנִים  ּכָאָׁשאנִים,  ]מאין אנחנו[: ַקזְוִינִים,  לא משנה 
וקוראים ביחד את תפילת שמע ישראל ]עדות על ייחודו של הבורא[. אני רוצה 
לומר לכל הקוראים כמה טוב יהיה אם כולנו נהיה חברים זה של זה ונאהב 
את כל האנשים בעולם, כי אף אחד לא אוהב אותנו ולכן עלינו לפחות לאהוב 

בעצמנו אחד את השני. שאלוהים ישמור על כולכם.
בנו של חאג' הילל מאהגרפתה - ז'ק ָמאְהפַר - ז'נווה.

בנוסף לספר זה, תמיד ראיתי עצמי מחויב לסייע להוצאה לאור של ספרים 
ולהפצתם, עוד מאז שהייתי באיראן. אני זוכר שבאמצע שנות ה-70, לפי הצעתו 
של הרב דויד שופט ובאמצעותו, תורגמו שני כרכים של ספרי עזר ללימודי דת 
לתלמידים בני דתנו באיראן, שכותרתם "סיפורי התורה". הם הובאו לדפוס 
ז'ק ָמאְהפַר רוכשת  ופורסמו באמצעות קרן ָמאְהפַר. עד היום, קרן התרבות 
עותקים מספרים שפורסמו בפרסית ובאנגלית, ושולחת לעיונם של בני מולדתנו 

במספר מדינות. בין הספרים האלה אפשר למנות את הספרים הבאים:
בפרסית:

היסטוריה מקיפה של יהודי איראן, מבחר בעריכת ד"ר חביב לוי, שוכתב על   -
ידי ד"ר הּוַׁשנְג ֶאּבְָראִמי, הוצאת חברת ּכֶָתאּב והמכון התרבותי על שם חביב 

לוי, לוס אנג'לס, 1997.
ּפָאְדיָאוַנְד, פרסום מיוחד על ההיסטוריה והתרבות של יהודי איראן, בעריכת   -
אמנון נצר, הוצאת מכון דָאנְֶׁשוַָראן, לוס אנג'לס, כרך ראשון 1996, כרך שני 

1997, כרך שלישי 1999. 
חמישים השנים הראשונות של ]תנועת[ ַרְסָתאִח'יז, שמעון ַחנָאָסאּב, ששון   -
בלום, נוריאל חסיד, יוסי סיוון, אבראהים אביר ומואיז בנאיאן. עורך: ששון 
בלום, הוצאת הארגון המרכזי של יהודי איראן בישראל, תל אביב תש"ס 

.)2000(
תהלים, או מזמורי דוד, בתרגום ופירוש פרסי. המתרגמים: מוסא זְַרגִַרי,   -



320 � מנער שליח ליזם בכיר

ז'ק ָמאְהפַר והזמר מֹעִין, ניו יורק 2010.
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יורק  ניו  ַחּכָאִּכּיָאן,  ויחזקאל  שמסיאן  אבראהים  שמסיאן,  שמואל 
 .1987

כשכול  מסרור - מחזור שירים בפרסית של ַמְסרּור ּכְֶרָמאנְָׁשאִהי )דויד דוידיאן(,   -
ת"א 2006. 

סוד הגלות: סיפורים ומאמרים שהתפרסמו על ידי ד"ר הּוַׁשנְג אבראמי, חברת   -
ּכֶָתאּב, לוס אנג'לס, 2006. 

ֶחְׁשַמתֹאללה  ד"ר  ה-20,  במאה  איראן  יהודי  בקרב  חברתיים  שינויים   -
ּכְֶרָמאנְָׁשאְהִצ'י, חברת כתאב, לוס אנג'לס 2007. 

סיפורים שחור-לבן היסטוריים של איראן, ד"ר עֶזַתֹאללה הָֹמאיּון-פַר, בעזרת   -
ֶמְהִדי באבאֹוף, חברת כתאב, לוס אנג'לס, 2008.

יחד עם התרבות: פינה מההיסטוריה של מוסד אליאנס באיראן, מבוסס על   -
זכרונותיו של אליאס ֶאְסָחאִקיָאן, מחקר של גואל כהן, לוס אנג'לס 2008.

על כנפי החוכמה: קהילת יהודי איראן ושבעים שנה של מנהיגות דתית, צעד   -
אחר צעד עם הרב ידידיה שופט, בכאשאן, טהראן ולוס אנג'לס, מחקר של 

גואל כהן, מפרסומי מכון התרבות הרב ידידיה שופט, לוס אנג'לס 2010.
מאה מאמרים, חסין מְֹהִרי, לוס אנג'לס 2011.  -
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הצטרפות לחבר הנאמנים של מוזיאון בית התפוצות
בסתיו 2014 שוחחתי עם מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף )מיל.( איתן בן 
אליהו. הוא שאל אותי האם אני מכיר את השם "בית התפוצות". עניתי לו שלא 
זו בלבד שאני מכיר את השם, אלא אני גם יודע שזהו המוזיאון הגדול ביותר 
ז שרידים יקרי ערך מתרבויותיהם ומעברם ההיסטורי של יהודים  בישראל הְמַרכֵּ
מכל רחבי העולם. שאלתי את האלוף איתן מדוע הוא מתעיין בבית התפוצות. הוא 
חייך במבוכה קלה ואמר שהוא ָחבר בֶחבר הנאמנים של מוזיאון בית התפוצות, 
ולמעשה הוא, יחד עם המשפטן אלפרד מוזס, הם ממלאי מקומו של יו"ר חבר 
הנאמנים, הסנטור ג'ו ליברמן. בירכתי את האלוף בן אליהו על תפקידו החדש, 
וסיפרתי לו שביקרתי מספר פעמים בבית התפוצות והופתעתי מעושר השרידים, 
המסמכים, התמונות והמוצגים השונים בנושא קהילות ישראל בכל רחבי העולם. 
לדעתי אין עוד מוזיאון בעולם המתקרב לעושר הזה של מוצגים יהודיים. הוספתי 
שעם זאת, בעת ביקורי במוזיאון התאכזבתי מעט מדלות התצוגה בנושא תרבות 
יהודי איראן, ויש לתקן את המעוות. הרי יהודים חיו באיראן מעל אלפיים וחמש 
מאות שנים, ולמרות כל הקשיים והמצוקות, הפוגרומים והאסונות שהתרגשו 

עליהם, יש להם תרבות עשירה וראויה שיש להציג מוצגים ממנה במוזיאון. 
דבריי נשאו חן בעיני האלוף בן אליהו, והוא אמר: אתה אמרת בדיוק 
את אשר על לבי, ולכן אני מושיט לך יד לשיתוף פעולה, ומזמין אותך להיות 
ָחבר בֶחבר הנאמנים של המוזיאון, כך שבנוסף לסיוע כספי, תוכל לסייע לנו 

לאסוף מוצגים הקשורים ליהדות איראן.

סנטור גוזף לבירמן
יושב ראש חבר הנאמנים

האלוף )מיל.( איתן בן אליהו 
יושב ראש חבר הנאמנים

אות  עם  מאהפר  ז'אק 
הנשיא



על שירות ורצון טוב, הכרת תודה ואחדות  � 323

יש להזכיר שכשלוש שנים קודם לשיחתנו, הציג מוזיאון בית התפוצות 
תערוכה בשם "אורות וצללים", על תרבות יהודי איראן. התערוכה הקיפה 
מאות מוצגים מתחומי האמנות, התרבות והחברה ממאות שנות ההיסטוריה 
ולניו  אנג'לס  ללוס  גם  ונדדה  כבירה  נחלה הצלחה  יהודי איראן. היא  של 

יורק. הלוואי שיכלה להישאר לנצח גם בבית התפוצות. 
קיבלתי את הזמנתו של האלוף בן אליהו בחפץ לב, והבטחתי שאיעזר 
הזה.  החזון  את  להגשים  כדי  האישיים  ואמצעיי  החברתיים  קשריי  בכל 
הזכרתי גם שבשנים הראשונות לעצמאות ישראל, עודדה המדינה את יהודי 
איראן לעלות לארץ ולבנות מחדש את חייהם בארץ האבות. אנשים באיראן 
ביקשו מהם להפקיד בידיהם את החפצים העתיקים שברשותם כדי שיארזו 
אותם היטב ויביאו אותם לישראל שלמים על מנת להפקידם בידי מוסדות 
המדינה. אך למעשה אין לי שום מושג מה עלה בגורל החפצים האלה. לא 
ראיתי אותם בשום מוזיאון בישראל, ויש לעשות כל מאמץ על מנת להביא 

אותם אל בית התפוצות או למוזיאון אחר.
ג'ו  הסנטור  את  הכרתי  התפוצות,  לבית  שנים  לציון 75  שנערך  בטקס 
זה,  בגוף  החברים  כל 46  ואת  המוזיאון  של  הנאמנים  חבר  יו"ר  ליברמן, 

שכולם אישים בולטים במדינת ישראל ובקהילות ישראל בתפוצות.

אחד מאולמות התצוגה של בית התפוצות
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מפגש עם הרמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט
זמן קצר לאחר פרסום המהדורה הראשונה של הספר בעברית, שהגיעה 
לידיהם של מאות מכובדים, סטודנטים ואחרים, נמסר לי שהרמטכ"ל מעונין 
לפגוש אותי ובהזדמנות זו אוכל להגיש לו את ספרי במו ידי. הידיעה שימחה 

אותי. המפגש נקבע ל-17 בינואר 2016.
זו  בפגישה  לשעבר  הביטחון  ומערכת  צה"ל  ראשי  כמה  של  נוכחותם 
הגבירה את שמחתי. השתתפו בפגישה, בין היתר, רב-אלוף שאול מופז שר 
הביטחון לשעבר, תת-אלוף ד"ר אפרים סנה לשעבר שר הבריאות, וכן הגנרל 
הוותיק, האלוף שלמה גזית שהוא מוותיקי צה"ל ויו"ר הקרן להענקת הפרס 
על שם יצחק שדה לספרות צבאית. השתתפו בפגישה גם קצינים בכירים 
שעוסקים בפרסומי תרבות בצה"ל, לצדם של בני היקר אבי )אברהם( ומר 

מנשה אמיר.
האלוף גזית פתח בסקירה על כחמישים שנות פעילות של קרן יצחק שדה, 
שמטרתה לקדם את תחום הספרות הצבאית, וכן קרן על שם יגאל אלון, 
שגם היא מיועדת לקידום מחקרים בתולדות צה"ל. הוא הודה על התרומה 
הכספית המאפשרת פעילות רצופה של שתי הקרנות. גם רב-אלוף מופז ותת-

אלוף סנה דברו בשבח שתי הקרנות והצביעו על תרומתי רבת השנים. 
לאחר שמיעת סקירות אלה, הרמטכ"ל רב-אלוף איזנקוט דבר בפירוט על 
חשיבות הפעילות התרבותית בקרב חיילי צה"ל ועל התרומה של קרן יצחק שדה 
וקרן יגאל אלון בתחום זה. הוא הדגיש שידע על תרומתי לפעילות תרבותית 

בצה"ל וכי הוא ביקש לפגוש אותי כדי להביע את תודתו האישית. 
הודיתי לו מאוד והגשתי לו עותק של הספר עם הקדשה אישית.

בפגישה עם הרמטכ"ל רב-אלוף גדי אייזנקוט ינואר 2016



על שירות ורצון טוב, הכרת תודה ואחדות  � 325

מזכרת  לי  להעניק  מעונין  שהוא  אמר  הרמטכ"ל  הפגישה,  סיום  לפני 
כאות הוקרה לתרומתי למדינת ישראל ולצה"ל. למזכרת זו נתלווה מכתב 

בחתימתו של הרמטכ"ל בזו הלשון.

ג'ק מאהפר היקר,

זו, מתוך הוקרה והכרה תודה, על  זהו עבורי כבוד אמיתי להעניק לך תעודה 

המיזם יוצא הדופן שיזמת ומימשת, אשר במסגרתו חולק, שנה אחר שנה, במשך 

45 שנים – פרס על שם האלוף יצחק שדה לספרות צבאית.

במסגרת התחרות על הפרס, עודדת מחקר וכתיבה של למעלה מ-1,200 ספרים, 

אשר התמודדו בתחרות לאורך השנים.

אני מבקש להודות לך על התרומה המשמעותית שהייתה לפרס זה, לעידודם של 

קציני צה"ל לקרוא, ללמוד, לחשוב וליזום.

כראש המטה הכללי, אני ממשיך להבין ולהעריך את חשיבות הספרות הצבאית 

והביטחונית בכללה, וכן את החשיבות המיוחדת של הספרות הישראלית המקורית 

בנושאים אלו.

מקורות המידע הללו משמשים לקידום הדיון והחשיבה הצבאיים, והם מסייעים 

בהעברת הניסיון והלקחים מדור מפקדים אחד, לדור המפקדים הקורא אשר בא 

אחריו.

בהרבה תודות והערכה רבה,

רב אלוף גדי אייזנקוט

ראש המטה הכללי

צבא הגנה לישראל

דצמבר 2015

הרמטכ"ל מעניק לז'אק מאהפר מזכרת ומכתב הוקרה
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מכתב הוקרה של הרמטכ"ל על פועלו של מאהפר
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היכרות עם שני אישים ישראלים ממוצא איראני
בחורף 2002, רציתי להיפגש עם מפקד חיל האוויר דן חלוץ11, בשל היותו 
גנרל יליד איראן. העליתי את משאלתי זו באחת מפגישותיי עם שאול מופז. 
דן  ידידות קרובים עם  לו קשרי  רא"ל מופז, שהיה בכיר מחלוץ, אמר שיש 
חלוץ, והוא יסדר לנו פגישה בקרוב. כארבעה חודשים לאחר מכן, בתיאום עם 
מופז ולפי קביעה מראש, נפגשתי עם האלוף חלוץ במשרדו. עליי לציין, כמובן, 
שזמן מה לפני פגישה זו, אחי סעיד )ציון( ָמאְהפַר, התייעץ איתי טלפונית מניו 
יורק לגבי אישיות ישראלית מוכרת שכדאי להזמין לנאום במסיבה השנתית 
של קרן מכבים בניו-יורק. הקרן, שחברים בה יהודים יוצאי איראן מניו-יורק, 
תורמת כל שנה למעלה מחצי מיליון דולר למלגות לסטודנטים יוצאי איראן 
וסטודנטים ישראלים נזקקים. ערב גאלה לאיסוף תרומות נערך כל שנה בניו-
יורק בהשתתפות אישיות ישראלית בכירה. אחרי ששוחחתי עם ד"ר אפרים 
סנה ועם שאול מופז, הצעתי את האלוף חלוץ כאורח הכבוד בערב זה, ועל כן 

הייתה לו היכרות כלשהי עמי, מרחוק.
ליד משרדו הצנוע בתל אביב יש מעין מוזיאון נאה ובו מתנות רבות מראשי 
לו לכבוד אירועים שונים.  ומבכירים בזירה הבינלאומית, שהוענקו  מדינות 
בפגישה זו, העניק לי חלוץ תמונה ממוסגרת שלו כטייס. אני זוכר שבספטמבר 
2006, כשהיה רמטכ"ל, נפגשתי איתו בביקורי בישראל, במלון מוריה שרתון בתל 

אביב. התמונה העליונה בעמוד הבא היא מזכרת מפגישה זו.
זמן מה לאחר מכן פרש חלוץ מתפקידו ונסע לאוניברסיטת הרוורד בבוסטון. 
גם אני, במסגרת נסיעה קצרה לניו יורק, ניצלתי את ההזדמנות ונסעתי לבוסטון 
ברכבת לפגישה מחודשת איתו. בניגוד לפגישותינו הקודמות, לא מצאתי אותו 
מאושר. שאלתי מדוע; הוא נשף בסיגריה שבידו ואמר: "אני רוצה לשכוח מה שעבר 
עליי ולהתחיל חיים חדשים, רחוק מהפוליטיקה". המשכנו לשוחח אחרי ארוחת 
הערב, והוא אמר שאם יקבל מלגה או מענק מחקר מאוניברסיטת הרווארד, הוא 
מתכוון לעבור השתלמות, ולעסוק בניהול מיזמי בנייה בקנה מידה בינלאומי. 
חלוץ הודה בגילוי לב שאחרי פרישתו, קשריו נהיו מוגבלים והפגישה איתי היא 

למעשה המפגש הראשון שלו עם חבר בבוסטון.

רא"ל )מיל.( דן חלוץ, שכמו שאול מופז, נולד למשפחה איראנית )1948 בתל אביב(, השתתף בתקיפת   11
הכור האטומי בעראק בתקופת מלחמת איראן-עראק, כיהן כמפקד חיל האוויר משנת 2000, והתמנה 

לרמטכ"ל בשנת 2005. בין השנים 1971-72 ביקר באיראן כדי להדריך טייסים איראנים. 
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ליד דן חלוץ, תל אביב 2006.

טקס ספר השנה של קרן יצחק שדה, תל אביב, אוקטובר 2003. משמאל: 
ז'ק ָמאְהפַר, שאול מופז ואיתן בן אליהו.
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חוץ משאול מופז ודן חלוץ, מדי פעם נפגשתי גם עם אישיות נוספת ממוצא 
איראני - האלוף איתן בן אליהו. נפגשנו במספר אירועים ומסיבות. אביו של 
איתן היה מהעיר ַהֶמדָאן12. האב עלה לירושלים בשנת 1922 דרך נמל חֹ'ַּרְמַׁשְהר. 
האלוף איתן נולד בירושלים בשנת 1944, והגיע מספר פעמים לאיראן במסגרת 
שיתוף הפעולה בתוכנית להכשרת טייסים איראנים בזמן מַֹחַּמד רזא שאה. יש לו 
זיקה חזקה להיסטוריה של איראן ולתרבותה. בין השנים 1996-2000 הוא כיהן 
כמפקד חיל האוויר הישראלי, ואחר כך פרש. כיום, נוסף על פעילותו בתחום 
הייצור התעשייתי, הוא מכהן כסגן מנהל המוזיאון הלאומי למדעים והמכון 
לדמוקרטיה, ומשתייך לֶחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים ושל 
המרכז המחקרי על שם רבין. במסגרת השכלתו הצבאית עשה תואר ראשון ושני 
בפקולטה לניהול וכלכלה באוניברסיטת תל אביב, וכן קורס מתקדם לניהול 
באוניברסיטת הרווארד. הוא גם ערך מחקרים בתחום ההיסטוריה של איראן 
ושל יהודי איראן. בינואר 2011 נפתחה תערוכה על מורשת יהודי איראן בתמיכתו 

ובראשותו, במוזיאון בית התפוצות בתל אביב. 

המדאן נזכרת במקרא בשם ַאְחְמָתא, בירת מַדי. כיום מזהים יהודי איראן את המדאן עם שושן   12
הבירה, ושם נמצא קבר אסתר ומרדכי, המשמש מקום עלייה לרגל ליהודים )המתרגמת(.
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עם נָאֶסר ֹסלּוּכִי באצפאהן ואמנון נצר בירושלים

נָאֵסר סֹלּוִּכי. א ת אמנון נצר הכרתי עוד מאצפהאן. באותו זמן היה שמו 
בשכונת ג'ּוָּבאֶרה באצפהאן, היינו שכנים של משפחת גבאי. נָאֵסר אמנם 
נולד בַרְׁשת בשנת 1934 והתחנך בה, אבל היה ממוצא אצפהאני. הוא היה בא 
מפעם לפעם לבית משפחת גבאי, והיינו משוחחים. תמיד היו לו סיפורים בשבילי 
על ַרְׁשת ועל הסביבה השונה שם. כשעברתי מאצפהאן לטהראן, נקטעו קשרינו. 
למעשה, אני הייתי טרוד בענייני משפחה ובחיי הקשים בטהראן, ולא שמעתי 

ממנו במשך שנים.
כזכור, בטהראן עבדתי בבית המרקחת של ֵרי, השייך לד"ר מוסא בראל - 
פרופסור באוניברסיטת טהראן. יום אחד שלח אותי ד"ר בראל, שהתמנה לא 
מכבר לנציג היהודים בבית הנבחרים, למסור חבילה עם תרופות וכמה מצרכים 
אחרים, במקום שנקרא ּבֶֶהְׁשִתּיֶה הקדומה ברחוב ָמאזַנְַדָראן, ליד כיכר פּוזִּיֶה 
)ָׁשְהנָאז(. ּבֶֶהְׁשִתּיֶה הייתה בית הקברות הישן ורחב הידיים של יהודי טהראן. 
אחר כך הוקמו שם משרדים של מספר מוסדות קהילה, כולל אולמות גדולים, 
מעין מחסני סחורה, שבהם שוכנו זמנית המועמדים לעלייה לישראל. באותו זמן 
הגיעו לטהראן יהודים רבים שגורשו מבגדאד, מבצרה, מחאנקין, ומערים אחרות 
- במיוחד מאצפהאן,  בעראק, יחד עם מאות משפחות יהודיות מערי איראן 
ּכְֹרֶדְסָתאן, יַזְד ושיראז. הם עמדו לעלות לישראל דרך שדה התעופה הבינלאומי 
של איראן, ֶמְהָראָּבאד. הם שוכנו זמנית בּבֶֶהְׁשִתּיֶה בתנאים קשים ביותר. בחלק 
משטח ּבֶֶהְׁשִתּיֶה, הוקמה זמן מה לאחר מכן, המכללה המקצועית אֹוְרט1, שבה 

למדו נערים יהודים מכונאות, נגרות ועוד. 

עם פרופסור ללימודי איראן 
באוניברסיטה העברית
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על כל פנים, ָׁשם, בתוך המון המועמדים לעלייה לישראל, פגשתי במקרה את 
נאסר, אחרי שנים. שנינו שמחנו מאוד. שאלתי: "מה אתה עושה כאן?" הוא ענה: 
"אני בתור לעלייה לארץ". שאלתי אותו כיצד הגיע מאצפהאן לטהראן. הוא אמר: 
" יואב יהודאי, אחד ממכריי האצפהאנים, המליץ לי לעלות לארץ, והגעתי לכאן 
בהדרכתו. אני לבוש בבגדים כורדים כי שולחים אותי מכאן לישראל כבן למשפחה 
כורדית". הדגשתי בפניו שאם הוא יצטרך עזרה כלשהי - אעזור לו בלי בעיה. הוא 
הודה לי ואמר: "כל הההוצאות שולמו ע"י ועד הקהילה והסוכנות היהודית". הוא 
שאל אותי לגבי עלייה או נסיעה לישראל, ואמרתי לו: "כרגע מוטלת על כתפיי 
אחריות כבדה כלפי המשפחה, ואבי עודנו מאושפז בבית החולים סינא, אבל 

בעזרת השם, בעתיד כשישתנה המצב ואסע לישראל, בוודאי נתראה".
בסופו של דבר הוא עזב את איראן בספטמבר 1950. במשך כשמונה שנים 
לא היה לנו קשר, אבל שאלתי עליו חברים ומכרים בני עירנו, עד שנודע לי על 
הקורות אותו באמצעות שמעון חנאסאב, שבאותו זמן היה בכיר בתנועת החלוץ 
של יהודי איראן. בפגישתי הראשונה איתו - והנה שמו הוחלף לאמנון נֶצֶר - הוא 
אמר שזמן מה לאחר הגעתו לישראל הצטרף לקבוצה שסייעה לקליטת עולים 
חדשים, ונוכח לדעת שחלק מהאנשים נוהגים בבני עירם בגסות, ומנצלים לרעה 

את משקל המטען המוקצב לכל עולה. הוא היה נסער מאוד מהעניין הזה. 
וביחסים  והתמחה במזרח תיכון  לימודיו  נצר המשיך את  פנים,  כל  על 
בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. במהלך לימודיו באוניברסיטה 
הוא גם עבד במחלקה הפרסית של קול ישראל2 )שעברה לא מכבר מתל אביב 

Obshestvo Remeslenofo Zemledelcheskofo Truda, "אגודת  )ORT( הם ראשי תיבות של  אורט   1
פועלי המסחר והחקלאות" בשפה הרוסית. זהו אחד ממוסדות החינוך הבלתי ממשלתיים הגדולים 
ביותר בעולם, והוא פועל במדינות רבות, בתיאום עם ארגון העבודה הבינלאומי ועם ארגון התרבות 
יונסק"ו. המכללה התעשייתית אורט טהראן נפתחה בשנת 1950, כמכללה מקצועית וחינוכית. מוסד 
חינוכי זה החל את פעילותו בתחילה בשם "המוסד לקידום מלאכת יד, תעשייה וחקלאות בין יהודי 
איראן", ופעל בנפרד לבנים ולבנות, בתיאום עם משרד החינוך והתרבות. כעבור מספר שנים כבר 
העניקה המכללה המקצועית אורט תעודות לטכנאים, מקצוע שהיה נחוץ במדינה, ופתחה סניפים גם 
בשיראז ובאצפהאן. ַמנּוצֶ'ְהר אִֹמיְדוָאר היה מנהלה הראשון של המכללה הטכנולוגית אורט בשיראז.

בשנת 1955 הוקמה בת"א המחלקה הפרסית של קול ישראל, בניהולו של עזרא מאֶהרי, ששידרה לעולים   2
חדשים מאיראן. עוד לפני כן, בשנת 1949, שודרה פעמיים בשבוע תוכנית בת 15 דקות בגלים בינוניים, 
בעבור העולים החדשים. מאהרי היה מכין את שתי המהדורות בנות 15 הדקות לשידור בימי שני וחמישי 
בערב, ואמנון נצר, סטודנט באותו זמן, היה קריין בחלק ממהדורות אלה. שידור זה נפסק בשנת 1957 
עקב קשיי תקציב. השידור חודש ב-23 באפריל 1958 לפי בקשת משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה 
שהיו מעוניינים לטפח את הקשרים עם איראן. הפעם הועבר השידור הועבר בגלים קצרים, כדי שיוכל 
להגיע למאזינים בתוך איראן. השידור התקיים שבעה ימים בשבוע, 15 דקות כל פעם. בעקבות הצלחת 
השידורים ובשל חשיבותם, הורחב זמן השידור ל-30 דקות ביום. עם פרוץ המהפכה האיסלאמית באיראן 
והתגברות הצורך בהסברה ישראלית, הורחבו השידורים לשעה שלמה, ובינואר 2011 הגיעו אף לשעה 

וחצי ביום. נוסף לכך, הופעל שידור של 30 דקות בימי חול בגל FM, בעבור המאזינים בתוך ישראל.
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לירושלים(, ואחר כך נסע לארה"ב להמשך לימודיו. ב-1969 קיבל אמנון נצר 
דוקטורט בלשונות איראן הקדומות )לשונות הודו אירופיות ולשונות וספרויות 
שמיות( מאוניברסיטת קולומביה )Columbia University( בניו יורק, חזר לירושלים, 
ועסק בהוראה במחלקה ללימודי הודו, איראן וארמניה בפקולטה למדעי הרוח 
של האוניברסיטה העברית. במכתב מ-12 במרץ 1993, הוא כתב לי שבשנת 
1970 הוא ייסד באוניברסיטה זו את תחום לימודי ההיסטוריה של יהודי איראן 
ותרבותם. ד"ר נצר המשיך את פעילות המחקר וההוראה שלו במחלקה זו בתחום 
לימודי איראן וחקר הההיסטוריה של יהודי איראן, עד שנת 1975 בדרגת מורה 
עוזר, ומשנת  1992 - כפרופסור. שמרתי איתו על קשר הן לפני שעזב לארה"ב 
ללימודי הדוקטורט והן לאחר שובו. כשהיה מזכיר את תקופת לימודיו בניו יורק, 
הוא תמיד ציין את טוב לבו ואת עזרתו של אבראהים אסחאקיאן, איש עסקים 
יוצא אצפהאן, מהמצליחים והנדבנים בין יהודי ניו יורק. מאז שהחל נצר ללמד 
באוניברסיטה העברית בשנת 1970, בכל פעם שהגעתי לירושלים הייתי מבלה 

איתו שעות, כאשר הוזַמּנּו יחד לארוחות ערב שבת אצל חברים ומכרים. 

באיראן ובארה"ב: בקרב הקהילה האיראנית
עד לפני הקמת הרפובליקה האסלאמית, הגיע אמנון נצר לאיראן פעמים רבות 
על מנת לאסוף חומר היסטורי על תולדות יהודי איראן ותרבותם. בעקבות נסיעות 
אלה, הוא פרסם את ספרו הראשון בשם "מבחר מהשירה הפרסית של יהודי 
איראן". במסעותיו הקצרים לאיראן, מלבד מחקריו ההיסטוריים והתרבותיים, 

הוא גם ליקט קטעי פולקלור רבי ערך של יהודי איראן. 
בעקבות ההגירה המסיבית של איראנים - במיוחד יהודים ושאר מיעוטים 
לניו-יורק  1978-81, הגיעו  וצפון אמריקה בשנים  - למדינות אירופה  דתיים 
ולקליפורניה יהודים איראנים רבים, ולאט לאט החלו שוב להקים מוסדות דת, 

תרבות וחברה, הפעם במקומות מושבם החדשים. 
בשנת 1983 הגיע אמנון נצר ללוס אנג'לס כדי לתת הרצאה, בהזמנת הרב 
דויד שופט. היה זה שם, שהיהודים שהיגרו לא מכבר מאיראן, התוודעו לראשונה 
לתרבות הקהילה באיראן  לחלקם של אבותיהם בהיסטוריה של המדינה, 

ולמורשתה - וכל זאת מפי פרופסור הדובר את שפתם. 
פרופ' נצר אמנם חזר לאוניברסיטה העברית בירושלים, אך מאז אותה נסיעה 
קצרה היה מגיע לסירוגין לתקופות של מספר חודשים ללוס אנג'לס, אל הקהילה 
היהודית ואל המוסדות החדשים שייסדו יוצאי איראן, בתמיכה נרחבת של "ארגון 
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התרבות של האיראנים היהודים בקליפורניה". בשנים אלה פירסם נצר מאמרים 
בעלי ערך גם בשני שבועונים וירחונים שהופיעו בפרסית בעבור יהודים יוצאי 
איראן בניו יורק ובלוס אנג'לס. באותו זמן הוא פעל גם למען מספר מוסדות של 
הקהילה היהודית האיראנית בארה"ב. מאמריו בשני הפרסומים הנ"ל, זכרונותיו 
וממצאי מחקריו, זכו להתעניינות רבה מצד הקוראים. גם כשהיה בירושלים 
וגם כשהיה בלוס אנג'לס, תמיד היינו בקשר טלפוני או בפקס, ואחת לכמה זמן, 
כשהייתי מגיע לאחת הערים האלה בזמן שגם הוא שהה שם, היינו יושבים, 
משוחחים שעות, ומנהלים שיחות נפש בנושאים שונים. בביקוריו בלוס אנג'לס 

הוא נתקל, לצערי, פעם או פעמיים ביחס לא אוהד...

העדפת האקדמיה על פני שליחות דיפלומטית
באחת מנסיעותיי לישראל - בשנת 1976, כשיגאל אלון היה שר החוץ3, ביקש 
ממני יועצו חיים בראון להיפגש איתו. בפגישה זו הוא שאל: "האם אתה מכיר 
את אמנון נצר?" עניתי: "כן, הכרנו כבר באצפהאן, אחר כך פגשתי אותו כשהגיע 
לטהראן במטרה לעלות לארץ. עכשיו הוא פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, 
ואני פוגש אותו בכל פעם שאני מגיע לישראל. אפשר אפילו לומר שמבין כל עולי 
איראן, הוא איש האקדמיה הפורה ובעל הידע הנרחב ביותר בתחום ההיסטוריה 
של איראן. לפני כן עבד גם במחלקה הפרסית של קול ישראל". שיחתי עם בראון 

נמשכה כשעה, ובמהלכה סיפרתי לו כל מה שידעתי על נצר. 
שלושה ימים לאחר מכן, בעקבות שיחת טלפון מיגאל אלון, הגעתי מתל אביב 
לירושלים כדי להיפגש עמו ולאכול איתו צהריים. גם הוא שאל על אמנון נצר, 
ושוב חזרתי על מה שאמרתי ליועצו בראון. אלון אמר: "איראן היא מדינה ערכית 
וחשובה בעבורנו, ויש לנו יחסים טובים מאוד איתה. החלטתי לשלוח לשגרירות 
איראן שגריר שהוא אדם משכיל, חוקר איראן, טהור ונקי כפיים. בהקשר זה 
חשבתי על אמנון נצר". בתגובה, אמרתי: "לפי כל הקריטריונים שציינת, נצר 
יכול להיות בחירה הולמת". בסוף שיחה זו, ביקש ממני אלון לשמור על העניין 
בסוד ולא לדבר על כך עם איש. במשך למעלה מעשרים שנה, למרות שנפגשתי 
עם נצר פעמים רבות, מעולם לא דיברתי איתו על הנושא. עד שבספטמבר 1993, 
בערב שבת אחד בירושלים, כשהתארחנו אצל יואב יהודאי יחד עם אבנר ומנצור 

מוקדם יותר, באותה קדנציה שלו כשר, הוא שוחח איתי על מינוי ַמנּוצֶ'ְהר אִֹמיְדוָאר לסגן השגריר   3
בטהראן. עניין זה מוסבר ומפורט בפרק "מטהראן עד ירושלים, למען אחדות וערבות הדדית".
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ֶאפראימי, השיחה גלשה לעולם הפוליטיקה. נצר הזכיר שיגאל אלון הציע לו 
להיות שגריר ישראל באיראן. אישרתי את דבריו, וזו הייתה הפעם הראשונה 
מאז ישיבתי עם יגאל אלון בנושא זה, שהזכרתי זאת באוזני נצר. זה היה לו 
מעניין. הוא הדגיש זאת במכתב שכתב לי ב-21 בספטמבר 2000: "... בעצם עד 
אותו ערב לא ידעתי שאלון דיבר איתך על מינויי לתפקיד השגריר באיראן...". 
בהקשר זה הוא ציין שהוא אמר לאלון שהוא מעדיף להישאר באקדמיה. "בכל 
מקרה... אני בשום פנים לא מתחרט שלא התגייסתי לתפקיד זה. עכשיו, כשאני 

מסתכל אחורה, אני חושב שהחלטתי הייתה נכונה ובמקומה".
בנוסף לכך, כתב נצר על הנושא הזה בפירוט במסגרת זכרונותיו, שאותם 
פרסם במאמר בירחון צֶ'ְשם ַאנְדָאז4 המתפרסם בלוס אנג'לס. בחלק מהמאמר 
הוא מתייחס לפגישה שערך ב-1 בינואר 1962 עם  ַאּבּואלְַחַסן ַּבנִי ַסְדר5 ו-פַַרְחנָאז 
ַּבְחֵרינִי ועם מְֹרֶתזָא מְֹרֶתזָאִא'י, שגריר איראן בישראל6. אחר כך הוא קופץ חמש 
עשרה שנים קדימה, אל ה-5 באפריל 1976, וכותב על פגישתו עם אלון: "מר 
יגאל אלון... הזמין אותי לארוחת צהריים בביתו אשר במזרח ירושלים. סביב 
השולחן היו האדונים אורי לוברני, שגריר ישראל באיראן, ד"ר מְֹרֶתזָאִא'י, שגריר 
איראן בישראל, ופרופ' שלמה אבינרי, מנכ"ל משרד החוץ. דיברנו על הא ועל דא. 
אחרי שאכלנו, אלון לקח את ידו של מְֹרֶתזָאִא'י ועלה איתו לקומה השנייה. הם 
ישבו שם ושוחחו זמן מה. גם אנחנו, שלושתנו, שוחחנו מסביב לשולחן. מדבריו 
של לוברני היה ניכר שהוא שחוק מהעבודה באיראן ואינו מעוניין להמשיך. דבר 
זה הביא אותו להחלטה לסיים את שליחותו שם ולחזור לישראל )לוברני עצמו 

פרסית: פנורמה, נוף )המתרגמת(  4
ַאּבּואלְַחַסן ּבַנִי ַסְדר )יליד 1933( היה נשיאה הראשון של הרפובליקה האסלאמית, ובעברו אחד מתומכיו   5
הדתיים של ד"ר מַֹחַּמד מַֹסֵדק, ראש ממשלת איראן בשנת 1952.  בני סדר החל לעסוק בפעילות 
פוליטית בזמן שלמד בצרפת, ותמך בָאיַתֹאלְלָה חֹ'ֵמינִי. הוא היה בין הסטודנטים האיראנים שביקרו 
בישראל באותן שנים בהזמנת ממשלת ישראל. ביוני 1981 הודח מנשיאות הרפובליקה האסלאמית 

וברח לצרפת. הוא חי בפריס מאז ועד היום.
איראן הכירה בפועל במדינת ישראל בחורף 1950, כשנה וחצי אחרי הכרזת העצמאות והקמת המדינה   6
באביב 1948. מאז ואילך התהדקו הקשרים בין שתי המדינות, אם כי לא התקיימו יחסים רשמיים 
וגלויים. בשנות השישים נפתחו הנציגויות הלא רשמיות של שני הצדדים בטהראן ובתל אביב. ד"ר 
אבראהים תימורי, ואחר כך ד"ר מְֹרֶתזָא מְֹרֶתזָאִא'י, היו שניים משגרירי איראן בישראל שכיהנו במשך 
תקופה ארוכה למדיי. במהלך תקופה זו, מלבד בעלי תפקידים מדיניים בכירים וצבאיים באיראן, 
ביקרו בישראל גם כמה אישים מתחומי התרבות, המדע והחברה. למשל: סעיד נִַפיִסי, ַּבִדיע אֹלְזַָמאן 
פֹרּוזָאן-פַר )ראש הפקולטה ללימודי דת וחינוך אסלאמי(, ג'לאל ָאל ַאְחַמד, ד"ר ַאְחַמד פְַרָהאד )נשיא 
)נשיא  ֶמְהר  פְַרַהנְג  ַהְׁשְתרּוִדי, פרופ' אבראהים ּפּוְרדָאֹוד, ד"ר  אוניברסיטת טהראן(, פרופ' מְֹחֵסן 
אוניברסיטת פהלוי בשיראז(, ח'ליל מלכי )מנהיג מפלגת הכוח השלישי(, וגַ'ָהאנְגִיר ַתפַּזֹלִי )העורך 

הראשי של עיתון "איראן שלנו", שאחר כך התמנה לשר המידע והתיירות(.
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מכתבו החברי של אמנון נצר לז'ק ָמאְהפַר, 1993.
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אמר לי בדיוק את אותם הדברים בטהראן שנה לאחרי מכן(... בכל מקרה... אחת 
ממטרותיה של אותה פגישה, הייתה הצעה למנות שגריר חדש באיראן. למחרת 
אותו יום, שאל אותי אלון ישירות לדעתי לגבי קבלת תפקיד השגריר באיראן. 
ביקשתי ממנו ארכה של שבוע... לא היו לי קשרים קרובים במיוחד עם אלון. 
מלבד מספר פגישות עם מספר פרופסורים כשהיה שר התרבות... אחרי שבוע 

כתבתי לאלון מכתב מלא כבוד, ובו דחיתי את הצעתו בעדינות7."

קבלת פרסומי ּפָאְדיָאוַנְד ויצירותיהם של יהודי איראן
פרופ' נצר קיבל על עצמו להיות העורך הראשי של הפרסום השנתי ּפָאְדיָאוַנְד, 
)לשעבר "ארגון הבוגרים  דָאנְֶׁשוַָראן" בלוס אנג'לס  שיצא לאור ע"י "אגודת 
היהודים של אוניברסיטאות איראן"( ושלושה כרכים שלו התפרסמו כספרים8. 
רכשתי כמה עותקים מכל מהדורה ושלחתי לכמה שוחרי תרבות איראן ולמספר 
גדול מהמאמרים בפרסית בכל אחד  ספריות אוניברסיטאיות. מאחר שחלק 
מכרכי ּפָאְדיָאוַנְד היה מלווה גם בתרגום לאנגלית, שלחתי כמה עותקים של כל 

כרך כמתנה לחברים לא-איראנים דוגמת קופי ענאן. 
במכתביו הכיר לי נצר תודה פעמים רבות על כך שתמיד תמכתי במחקריו 
ובפרסומיו - הן האקדמיים והן הפופולריים. הוא סבר שאמנם "מחקר ההיסטוריה 
והתרבות של יהודי איראן נמצא במסלול הנכון... אך עד שנגיע ליעד יש צורך 
בעוד שנים רבות של מאמץ ועמל9..." אני זוכר שב-24 ינואר 1993 נפגשתי עם 
נצר בירושלים. הוא דיבר על מחקריו הבאים בתחום ההיסטוריה של יהודי 
איראן, והתייחס למיעוט האמצעים והמקורות הכספיים הדרושים לפרסום 
ספר. לפיכך, אמרתי בגלוי שאני מעוניין מאוד, עוד יותר מאשר בעבר, להיות 
שותף במפעל זה. לשמחתי הוא הסכים. זמן מה לאחר מכן התפרסם בהוצאת 
מכון בן צבי בישראל תרגום מוער של הספר "חובות יהודה", שכתב בכתב ידו 
רבי יהודה בן אלעזר. ספר נדיר זה נחשב למסה הפילוסופית היחידה של הוגה 

דעות יהודי שנתגלתה עד כה באיראן.

הירחון צֶ'ְׁשם ַאנְדָאז, ספטמבר 1998, גיליון 57, עמ' 50 )פרסית(.  7
הגיליון הראשון של הפרסום ּפָאְדיָאוַנְד התפרסם בשנת 1996 כספר בגודל שמינית גיליון, בכריכה   8
קשה ועל נייר משובח. מסיבה כלשהי, עם פרסום הכרך השלישי בשנת 1998, נעצר המשך הסדרה. 
יש להחשיב את הפרסום המחקרי הזה ככתב העת הראשון שמתמחה בתחום ההיסטוריה של יהודי 

איראן ותרבותם.
מתוך מכתב שכתב אמנון נצר ונשלח לז'נווה בתאריך 12 במרץ 1993. במכתבו הוא גם ציין שקיבל   9

שתי המחאות שנתרמו כדי לפרסם את ספרו - ההיסטוריה של יהודי איראן - בשפה העברית.
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עידוד ופרגמטיות
במהלך אחד ממסעיי לירושלים, בערב נורוז )21 במרץ( 1997, התאספנו בביתו 
של בן דודתי אברהם עזרי, יחד עם אמנון נצר ומשה ואברהם מֹפַזֵז-ּכָאר )מופז(. 
באותו ערב, שוחחנו כולנו על זכרונותינו מאצפהאן ארבעים ושלוש שנים קודם 
לכן. אברהם מופז רכש אחר כך השכלה צבאית והפך לקצין במשמר המלכותי. 
באותו ערב הציע לי נצר שאכתוב ואערוך את זכרונותיי. הוא המליץ לי לכתוב 
פתק של מספר שורות על כל דבר שאני זוכר, וכשתהיה הזדמנות, ארחיב על כל 

אחד מהנושאים. כך עשיתי מאותו יום ואילך.
זמן מה לאחר מכן, בהיותי בז'נווה, שוחחתי אתו בטלפון על הרעיון שהועלה 
בפגישתנו הקודמת, והודעתי לו שאני מסכים לערוך את זכרונותיי לפרסום. ב-10 
בדצמבר 2004 שלח נצר מכתב ובו הורה לי כיצד ליישם את השלב הראשון 
בהעלאת זכרונותיי על הכתב. הוא ציין מספר נקודות שיש להביאן בחשבון 
בכתיבת הזכרונות. בשיחה זו קבענו שיגיע מספר חודשים לאחר מכן לז'נווה. 
הוא הגיע בינואר 2005, ובמשך שבוע ימים העלה את הנקודות החשובות לכתיבת 
זכרונות והכין את הטיוטה ראשונית. למדתי רבות משיטת העבודה האקדמית 

שלו ברישום אירועים ועריכתם. 
מאז ואילך, העליתי מדי פעם על הכתב מספר עמודים בנושאים הקשורים 
לאירועי חיי, באופן מפוזר ומפורד. פרופ' נצר קיבל את הטיוטות שלי באופן 
רצוף, ערך אותן והחזירן עם ָמׁשֹוב. במכתב ששלח לי ב-11 בפברואר 2005 הוא 
הביע קורת רוח על תחילת העבודה ועל התקדמות שהושגה. אבל לאט לאט 
הבנתי שהוא אינו בקו הבריאות. הוא הגיע מספר פעמים לבית החולים הדסה, 
ואפילו אושפז פעם או פעמיים. כששאלתי אותו על בריאותו ועל מצבו הגופני, 

הוא הכחיש שיש בעיה רצינית, והדגיש שהוא מרגיש טוב.
באחד הימים שהיה מאושפז בהדסה - ב-23 בפברואר 2007 - שלח לי נצר מכתב, 
הזכיר את תמיכתי במחקריו, והציע לי לפעול "כדי לסייע לאנשים ... להקים מכון 
מחקר בנושא רפואי, למשל ב]בית החולים[ הדסה"... ]תחת הכותרת[ "מכון המחקר 
ז'ק ָמאְהפַר למחלות ה...". דבר זה, לדעתו, "גם ינציח את שמך וגם ... יציל מאות 
אנשים ממחלות מסוכנות ולא מוכרות...". אני, ללא שהות, עשיתי כהצעתו, וכפי 
שסופר בפרק "מטהראן עד ירושלים, למען אחדות וערבות הדדית", יחידה מחקרית-
 .Crohn's Disease Research Unit טיפולית זו נפתחה בהדסה בשנת 2007 תחת השם
מעט לאחר מכן, שוחרר פרופ' נצר מבית החולים וחזר הביתה. אני, אשתי וילדיי 

באנו לבקרו. הוא אמנם היה חלש מאוד, אך עדיין התעקש שאין כל בעיה.
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פטירה שלא תאומן בטרם עת
מצבו הגופני של פרופ' נצר הידרדר במהירות. התברר כי הוא סובל מאי 
ספיקת כבד חמורה. מצב מסוכן זה הביא לכך שבעצה אחת ובסיוע של כמה 
ממעריציו בלוס אנג'לס, במיוחד חבר המנהלים של "ארגון התרבות של יהודי 
לזרז  נצר לבית חולים בלוס אנג'לס, כדי  איראן בקליפורניה" הועבר פרופ' 
השתלת כבד אפשרית. אך לרוע המזל מחלתו הוסיפה להחמיר, הטיפולים לא 
הועילו יותר, ולתדהמתנו, הוא נפטר הרבה לפני הצפוי. גופתו נעטפה בשני 
הדגלים - של איראן ושל ישראל - ונערך לו טקס אשכבה דתי בבית הכנסת 
"נצח ישראל" על ידי הרב דויד שופט, מנהיגה הרוחני של קהילת יהודי איראן 
בארה"ב. לאחר מכן הועברה גופתו לישראל, והוא נקבר בראשון לציון ב-י"ד 
באדר תשס"ח, 20 בפברואר 2008. אני, שנסעתי לתל אביב לשם כך, ביטאתי 
את כל הרעיונות שספגתי ממנו, את כל זכרונותיי ממנו ואת רגשותיי העמוקים 

אליו, בזו הלשון: 

"אמנון היקר,
בעיניים דומעות אנו קוברים אותך עכשיו. גופך הלך מאיתנו, אך זכרך תמיד 
יישאר בלבנו. פניך המאירים, אצילותך והג'נטלמניות שלך, חריצותך ונכונותך 

לשרת את האומה, לשרת את המדע ואת המחקר - ילוו אותנו תמיד.
אנחנו קוברים אותך. וזהו גורלו של כל אדם. אבל אנו מבטיחים לך 
וחלק ממחקריך  יימשכו. הלכת מאיתנו בפתאומיות,  ועבודתך  שדרכך 
המדעיים נשאר בלתי גמור. אך אתה טיפחת תלמידים שאני מקווה שיוכלו 
להביא את המשא הכבד הזה ליעדו. קהילת יהודי איראן בכל רחבי העולם 
מרכינה ראש בכבוד בפניך - אמנון היקר - ובפני השירות שעשית. אתה 
העמדת חצי מאה מקיומך לרשות הקהילה, ותמיד היית לנו דמות מופת 

לחיקוי ומורה דרך. 
נוח בשלום והצטרף למלאכים, ודע שזכרך יישאר לעד".

הצעה להקים מכון מחקר על שם נצר
בערבו של אותו יום, אחרי הלוויה, נערך טקס אזכרה בבית הכנסת "חללי דקר" 
בחולון. זו הייתה בעבורי הזדמנות לבטא את צפונות לבי. נשאתי דברים כדי להפגין 
את רגשות היתמות שלי בעקבות אובדנו של איש מלומד ורב פעלים, וביקשתי 

לפעול להקמת מסגרת ראויה להמשך מחקריו המדעיים של אמנון נצר:
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ואלה היו דבריי בטקס האזכרה:
"...חברים, מכובדים, אחיות ואחים,

היום פרופסור נצר כבר אינו בינינו... אין זה מספיק להתאבל עליו ... קהילת 
יהודי איראן ... חייבת לשלב ידיים ולהקים מוסד מחקר תרבותי לזכרו, שימשיך 

את דרכו..."
הדגשתי את אותה נקודה גם חודש לאחר מכן ב-7 במרץ 2008 בנאום בטקס 
לזכרו של פרופ' נצר בהשתתפות מאות מבני מולדתנו האיראנים בלוס אנג'לס, 
ולפנינו עוד דרך ארוכה כדי להביא לידי  והזכרתי: "צפויה לנו עבודה קשה, 
השלמה, בכוחות משותפים, את מה שהוא לא הספיק להשלים... אני מציע עכשיו 
בפורום המכובד הזה להקים באוניברסיטה העברית בירושלים מרכז מיוחד לחקר 
ההיסטוריה של יהודי איראן, שיפעל במשך ארבעים שנה כנגד ארבעים שנות 
שירותו של פרופ' נצר המנוח וימשיך את מחקריו... זוהי חובתם ההיסטורית 
של ראשי קהילתנו..." אחרי הטקס ובמשך ימי שהותי הקצרה בלוס אנג'לס, 
קיימתי פגישות עם מספר חברים השותפים לדעתי. ערכנו סיעורי מוחות לגבי 
דרכי הגשמת המטרה הזו ולגבי הקשר עם האוניברסיטה העברית בירושלים. 
כששבתי לז'נווה, ראשית ניסיתי להתקשר לנשיא האוניברסיטה, פרופ' מנחם 
מגידור. התמדתי, והצלחתי לקבוע פגישה בשניים באוקטובר 2008 בשעות אחר 

הצהריים בקמפוס האוניברסיטה בירושלים.
זו ושוחחתי במשך  במקביל המשכתי ללא לאות בטיפול במימוש הצעה 
שעות עם פרופסורים רבים בעלי מודעות וזיקה לקהילת יוצאי איראן - בלונדון, 
בירושלים ובניו יורק. מטרתן של שיחות אלה הייתה לגבש תוכנית רלוונטית, 
לדון בה מכמה שיותר זוויות - ביצועית, מדעית, ארגונית-ניהולית וכו' - ולהשיג 
את הנכונות הדרושה, כדי שיהיה לי בסיס לשיחות עם בכירי האוניברסיטה 

העברית. 
בסופו של דבר, אחרי שהתייעצתי עם שניים מתומכי התוכנית - מנסור סינַי, 
ראש חבר המנהלים של "ארגון התרבות של יהודי איראן בקליפורניה", וד"ר 
נָאִהיד ִּפיְרנַזַר, חוקרת יהודי איראן מאוניברסיטת קליפורניה - יצאתי לירושלים 
כדי להיפגש עם נשיא האוניברסיטה. בפגישתנו הראשונה, שבה נכח גם סגנו, 
ציינתי שאני מייצג כמה מחבריו האיראנים של פרופ' נצר בלוס אנג'לס, ושאנחנו 
מחויבים לזכרו ומעוניינים לתמוך באוניברסיטה כדי להקים מרכז מחקר על 
שם פרופ' נצר. השיחה בנושא זה נמשכה כשעה, ובסופה הבטיח פרופ' מגידור 
שיבדוק את ההצעה ויודיע לי מה דעתה של הנהלת האוניברסיטה. כשחזרתי 

לז'נווה, דיווחתי לחברים בלוס אנג'לס על תוצאות הפגישה. 
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חלף זמן מה ולא שמענו דבר מהאוניברסיטה. התקשרתי שוב ללשכת נשיא 
האוניברסיטה. נאמר לי שהם עדיין בודקים את העניין. זמן מה לאחר מכן הודיעו 
לי שנשיא האוניברסיטה עומד להתחלף בקרוב, וכך הבנתי את סיבת האיחור 
במתן התשובה. עקבתי אחרי העניינים וציפיתי להודעה הרשמית על תחילת 
כהונתו של הנשיא החדש של האוניברסיטה. מיד עם פרסום הידיעה התקשרתי 
לפרופ' מנחם בן ששון, הנשיא החדש של האוניברסיטה, וביקשתי להיפגש איתו. 
הוא אמר שמכיוון שרק נכנס לתפקיד, הוא צריך עוד זמן, וכשיהיה מוכן הוא 
יקבע איתי פגישה. לשמחתי לא חלף זמן רב והוא הודיע שביום שני, 10 באוגוסט 
2009, הוא מגיע מירושלים לת"א כדי להיפגש איתי בצהריים במלון מוריה 
שרתון. באווירה הידידותית של אותה פגישה, חזרתי בפני פרופ' בן ששון על 
ההצעה שהצעתי גם לנשיא האוניברסיטה הקודם - להקים מרכז מחקרי הולם 
על שם אמנון נצר. הוא אמר: "הכרתי את אמנון, ואעשה למענו כל שביכולתי. 
תן לי קצת זמן כדי לבדוק את ההצעה שלך ושל חבריך בלוס אנג'לס, ואמצא 

דרך מתאימה ומעשית".

הודיתי לו, ולמחרת חזרתי לז'נווה.
שלושה חודשים לאחר מכן הודיע פרופ' בן ששון שהוא מוכן לשיחה נוספת. 
קבענו שביום 15 בנובמבר 2009 אחר הצהריים אגיע לפגוש אותו במשרדו. 
בישיבה זו דיברנו על התוכנית באופן כללי, ופרופ' בן ששון הבטיח שלמחרת 
הוא ישלים את הנוסח הסופי של פרטי ההסכם, וישלח לי עותק ממנו. אחרי 
שקיבלתי את ההסכם, ִעְדּכַנְִּתי את החברים בלוס אנג'לס על אודות כל הפגישות 
והצעדים שנקטתי מההתחלה, ופיקססתי להם את תוכן ההסכם כדי שיעיינו בו 

ויחוו את דעתם. למחרת חזרתי לז'נווה. 
טקס ההוקרה למנשה אמיר, שנערך בלוס אנג'לס ב-22 בנובמבר 2009 לציון 
ארבעים שנות פעילותו התקשורתית, היה הזדמנות נאותה כדי לשבת עם מנסור 
סיני ועם ד"ר נאהיד ִּפיְרנַזַר ולדון בהחשת המאמצים ובבדיקת ההצעה. בשיחה 
איתם הדגשתי שעלינו לבחון בשבע עיניים את התוכנית שהציעה האוניברסיטה 
העברית, כדי להגיע לתוצאה מעשית במהירות האפשרית. לאחר מכן, כדי להאיץ 
יורק  לניו  את התהליכים הקשורים לביצוע הפרויקט, נסעתי מלוס אנג'לס 
כדי לשאול את הפרופסור ֶאְחָסאן יָאר-ָׁשאֶטר, עורך אנציקלופדיה איראניקה 
באוניברסיטת קולומביה, מה דעתו. בשובי לז'נווה התקשרתי לפרופ' דויד ירושלמי, 
פרופסור ללימודי איראן באוניברסיטת תל אביב, ולסולי שאהוור - ראש מרכז 
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עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי באוניברסיטת חיפה - וביקשתי מהם לבחון 
את התוכנית המוצעת ולהציע לי תיקונים. בשנים עשר בינואר 2010 הם החזירו 
לי תשובות שבהן העלו מספר נקודות חשובות. כתבתי מכתב למנסור סינַי ולד"ר 
ִּפיְרנַזַר והעברתי להם את התובנות שלי על בסיס כל חוות הדעת של המומחים. 
ציינתי בבהירות שבלי להתחשב בדעותיהם של מומחים שהעניין יקר ללבם, 
תהיה דרכנו רצופה מהמורות, והקמת מרכז המחקר שחשבנו עליו תתעכב עוד 
יותר. לפיכך מן הראוי שנמנה מהר ככל האפשר חבר נאמנים או חבר מייסדים, 
כדי שיישבו ביחד לסיעור מוחות, ידונו בתוכנית המוצעת ובנושאים הקשורים 
אליה, יבדקו אותם, ויקבלו החלטות בהצבעה הרוב. אם לא נעשה כך, לא נגיע 

לשום מקום.

בן ששון,  פרופ'  בירושלים עם  נשיא האוניברסיטה העברית  בלשכת 
נובמבר 2009.
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בעקבות המכתב ששיגרתי ללוס אנג'לס, שבו עמדתי על הצורך בהקמת ועדה 
או חבר מייסדים, נערכה ב-14 בפברואר 2010 ישיבה בלוס אנג'לס בנוכחות 
הרב דויד שופט, פרופ' ג'משיד ַמדָאִחי, מר מנסור סינַי, גב' קתרין ֶמעְָראג', ד"ר 
נָאִהיד ִּפיְרנַזַר וגיסי )כנציג מטעמי(. בישיבה זו נדונו מטרות מרכז המחקר, שמו 
- "מרכז אמנון נצר להיסטוריה של יהודי איראן ולמורשתם", הכנת התקנון, 
ואופן העברת ארכיון המסמכים והספרים של פרופ' נצר לאוניברסיטה העברית. 
כמו כן הועלו נקודות הקשורות לפרסום עבודותיו המוכנות לדפוס, למשל הספר 
ַאְרֶדִׁשיר-נָאֶמה, והמשאבים הכספיים הדרושים לשם כך. אך הזמן חלף, וחבר 
המייסדים עדיין לא יצר קשר עם האוניברסיטה כדי לתת להם את התשובה 
על הצעת התוכנית הראשונית. מכיוון שכך, כתבתי ב-14 באפריל 2010 מכתב 
למנסור סיני עם תיעוד ההתכתבויות והשיחות הקודמות שלי איתו ועם מספר 
אנשים נוספים בלוס אנג'לס, וביקשתי: "התקשרו לנשיא האוניברסיטה ישירות 
כמה שיותר מהר...", והדגשתי: "חברים יקרים! אני מבקש מכם לשלוח לנשיא 
האוניברסיטה בדחיפות את ההצעה להקמת המרכז, ויפה שעה אחת קודם. אל 
לנו לשבת יותר בחיבוק ידיים... לא קל להגיע עם האוניברסיטה להסכמה... אני 

אלך עם כל הצעה שתזכה לרוב... רק ערכו ישיבה וסיימו את העניין..."
אחרי שטופל העניין מול נשיא האוניברסיטה החדש, ואחרי בדיקת התוכנית 
סוף  סוף  2010 שלחתי  ביוני  ב-14  לנו האוניברסיטה,  הראשונית שהציעה 
מכתב מפורט בחתימת חבר המייסדים של מרכז נצר, ֶׁשָּמנָה 5 חברים, לנשיא 
האוניברסיטה פרופ' בן ששון ולפרופ' ראובן עמיַתי, ראש המכון ללימודי אסיה 
ואפריקה. במכתב הועלו פרטים מדויקים יותר, וחבר המייסדים הביע את הסכמתו 
לתקציב בהיקף שהוצע, תקציב שאותו תצטרך האוניברסיטה כדי להוציא 
לפועל את השלב הראשון בשנה הראשונה. כמובן, לפני ששלחתי את המכתב 
המפורט לאוניברסיטה ובו כל התנאים, התקשרתי מספר פעמים ללשכת נשיא 
האוניברסיטה, והתנצלתי בעל-פה על כך שבשל לחץ עבודה של חלק מהנוגעים 
בדבר, וכן בשל עניין הרישום החוקי של מלכ"ר זה בקליפורניה, חבר המייסדים 

טרם הציג תשובה הולמת לתוכנית הראשונית שהציעה האוניברסיטה.
על כל פנים, שלושה שבועות אחרי שקיבל את ההסכם המפורט של חבר 
המייסדים ואת תנאיו, ב-5 ביולי 2010, כתב פרופ' עמיַתי מכתב מטעם נשיא 
האוניברסיטה, ובו הביע את שביעות רצונו מהסכם העקרונות לשלב הראשון 
של ביצוע התוכנית. הוא ציין מספר תנאים נוספים הדרושים לשם יצירת מרכז 
איתן, את אופן סיווגו ואת המיקום בעבור הארכיון של אמנון נצר, וכן את 

הסכומים הדרושים. 
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לבסוף המאמצים המשותפים נשאו פרי: ההסכם בין מרכז אמנון נצר לבין 
האוניברסיטה העברית נחתם והחלה הפעילות כדי לממש אותה. בתחילת שנת 
2014 נתבשרנו ע"י האוניברסיטה העברית על השלמת העבודות להקמת מבנה 
בו יאוכסנו הספרים והמסמכים של אמנון נצר ואנשי מחקר יוכלו לשבת בנחת 
נצר  ובדיקת המסמכים. אולם הקריאה ע"ש אמנון  ולעסוק באיסוף חומר 
הוקם בסמוך לספריה הגדולה של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה, ובכך, 
נגישות נוחה למסמכים וספרים. כמו כן אפשר  לסטודנטים ואנשי מחקר יש 
לכנס באולם ע"ש אמנון נצר מפגשים ודיונים אקדמאיים. בטכס פתיחת המרכז 
נכחו אנשי אוניברסיטה רבים וכן משפחת אמנון נצר ואורחים מכובדים שהגיעו 

במיוחד מארה"ב.
חודשים לפני קיום הטקס, מרכז אמנון נצר ביצע את הצעד הראשון בהנצחת 
שמו, בצורת פרסום ספר גדול בשפה הפרסית שבו תמליל שיחות רדיו שניהל מר 
מנשה אמיר עם אמנון נצר לפני עשור שנים על תולדות עם ישראל, תרומתם של 
יהודי איראן בתחומי תרבות וספרות הפרסית וכן תיאור מפורט של מקומות 
קדושים ליהדות באיראן. אמנון נצר מספר בשיחות אלה על הקשר ההדוק בין 
עם ישראל ואדמת איראן והקשרים ההיסטוריים בין היהדות לבין האיראנים. 
אני תקווה שהספר יתורגם לעברית ושפות אחרות ויהווה פתח להכרת תולדות 

יהדות איראן וקשריו עם ארץ הקודש.
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כנס חגיגי של קרן היסוד בז'נווה והענקת לוח הוקרה

מסגרת השיחות הרבות שקיימתי עם ידידי היקר יגאל אלון, אני זוכר היטב ב
שהוא שאל אותי פעם האם קרן קיימת לישראל הייתה פעילה גם באיראן 

והאם יהודי ארצי מכירים את המוסד הזה?
הגדול  הציוני  המפעל  לטובת  ופעיל  נאמן  הייתי  שתמיד  בכך  מתגאה  אני 
מוסדות   – לישראל  קיימת  קרן  גם  פועלת  במסגרתו  אשר  היסוד,  קרן  הנקרא 
פעילות  ישראל.  מדינת  של  ולשגשוגה  לפיתוחה  רבות  לעשות  וממשיכים  שעשו 

קשרים עם ישראל
ושרות למען האנושות

סנדברג  עודי  אליעזר  )שמאל(,  מאהפר  ז'אק  בז'נווה:  הטכס 
)היו"ר העולמי של קרן היסוד(, אבי לוגאסי )יו"ר בז'נווה(
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זו מתרכזת בסניף של מוסדות אלה בז'נווה, ובמסגרתה, לא רק תרמתי בעצמי, 
בהתאם ליכולתי, למוסדות חשובים אלה, אלא אף עודדתי רבים ממכריי וחבריי 

להירתם לטובת פעילות לאומית חשובה זו.
כמה  של  בהשתתפותם   2016 ביוני  בז'נווה  חגיגי  אירוע  ערכה  היסוד  קרן 
מאות מכובדים ואנשים בולטים בקהילה היהודית בתחומי העסקים, הבנקאות, 
ראש  לשעבר  בלייר,  טוני  מר  המוזמנים  בין  בלט  והחברה.  האומנות  התרבות, 
ממשלת בריטניה, שמונה לאחר מכן ליושב ראש "הקווארטט" לקידום השלום בין 
ישראל לבין הפלשתינים. ארגון זה מורכב מנציגים של ארה"ב, רוסיה, האיחוד 

האירופי והאו"ם אשר פועלים להביא שלום לאזור.
אני ורעייתי פרשתה, העומדת תמיד לצידי בפעילות חברתית ובעזרה לזולת, 
שמחנו מאוד להשתתף באירוע מכובד ומפואר זה, וניהלנו שיחות מעניינות עם 

רבים מהמוזמנים.
הנואם המרכזי באירוע היה מר טוני בלייר שדיבר על סיכויי השלום במזרח 
התיכון ועל פתרון הסכסוך הישראלי-פלשתיני. בתום הרצאתו המעניינת, התייצב 
על הבמה מר אליעזר מודי סנדברג, יו"ר העולמי של קרן היסוד, והפתיע בהכריזו 
כי רעייתי ואני נמצאים באירוע כאורחים מיוחדים. הוא ביקש ממני לעלות לבמה 
נוסף, מר אלן קוסטבאר, שהוא מהאנשים הבולטים והמכובדים  יחד עם אורח 

בקהילה היהודית בז'נווה.
ראוי  שאני  דעתי  על  עלה  לא  כי  גמורה,  הייתה  הפתעתי  דבר,  של  לאמיתו 
נתנו לי שום רמז מראש, כדי שאוכל לנחש  זה. מה עוד שהמארגנים לא  לכבוד 

את העומד להתרחש.
תודה  את  והבעתי  הבמה  על  עליתי  רבה  התרגשות  ותוך  מסמיקות  בפנים 
הכנה ליושב הראש העולמי של קרן היסוד וכן לכל המוזמנים המכובדים על כך 

שהעניקו לי כבוד כה גדול.
מר סנדברג סיפר למאזינים כי קרא בעיון את הביוגרפיה שלי בצרפתית וכי 
על  סיפר  הוא  ישראל.  מדינת  כלפי  רוחש  שאני  העזה  לאהדה  היטב  מודע  הוא 
בבסיס  שעמדה  ישראל,  למדינת  ועזרה  תרומה  לטובת  הימים  ארוכת  פעילותי 
החלטתו להעניק לי את אות ההוקרה של הערב החגיגי הזה. הוא הוסיף והזכיר 
הנשיא  ידי  על  לי  שהוענקה  צרפת  של  הכבוד  לגיון  באות  זכייתי  את  לנוכחים 
ז'אק שיראק, וגם ציין שנשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס, העניק לי את אות 
מר  כולה.  ולאנושות  הישראלית  לחברה  תרומתי  עבור  הנשיא,  של  ההצטיינות 
סנדברג הדגיש שמעטים הם האישים שזכו באות כבוד של נשיא ישראל, ביניהם 

מר ביל קלינטון הנשיא לשעבר של ארה"ב.
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יושב הראש העולמי של קרן היסוד פנה אלי ואמר: "מר מאהפר היקר, כל חברי 
הוועדה להענקת האותות הצביעו פה אחד על כך שאתה האישיות הראויה לקבלת 
אות הכבוד של הקרן שלנו, וזאת כסימן הוקרה על פעילותך למען הקרן". הוא 
אמר: "לא רק תרמת בעצמך לקידום והצלחת הקרן, אלא פעלת נמרצות לעודד 

יהודים אחרים לקחת חלק במפעל חשוב זה".
מר סנדברג סיפר את סיפור חיי בצורה מתומצתת וכן אמר: "מר מאהפר נולד 
בשנת 1931 למשפחה מסורתית בשכונת היהודים ג'ובארה בעיר אצפהאן במרכז 
איראן. הוא נאלץ לצאת לעבודה מגיל 13 כדי לעזור לפרנסת המשפחה. בשנות 
יגאל אלון שהייה באותה  השבעים למאה הקודמת הוא אירח בטהראן את מר 
תקופה אישיות רמת דרג בפוליטיקה הישראלית. מפגש זה פיתח ידידות הדוקה 

היו"ר העולמי של קרן היסוד מעניק אות הוקרה לז'אק מאהפר
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ורבת שנים בין שני האישים. באותה תקופה ביקש מר אלון ממר מאהפר לקחת 
לטיפולו את ענייני החלוץ באיראן. באותה תקופה, הגשת עזרה ליהודי איראן שרצו 

לעלות למדינת ישראל הייתה אחד היעדים המרכזיים של תנועת החלוץ שם.
מר סנדברג הוסיף ואמר: "בסוף שנות התשעים, עם עליית המשטר האיסלאמי 
באיראן, מר מאהפר ובני משפחתו נאלצו לוותר על החברה שיסד שלושים שנים 
לפני כן ועמל קשות לשגשוגו ולעזוב את איראן. הוא בחר לגור בציריך שבשוויץ. 

אולם עבר לז'נווה לאחר תקופה קצרה וחידש את פעילותו העיסקית מאפס".
באווירה של שקט וסקרנות ששררה באולם, מר סנדברג הוסיף ואמר: "קורות 
חייו של מר מאהפר מורכבים מהרבה סיפורים מרתקים. אולם אחד המרתקים 
ביותר הוא משימתו להביא לשחרור שלושה עשר יהודים צעירים באיראן שהואשמו 
בזדון ע"י המשטר בריגול לטובת ישראל, בסוף שנות התשעים של המאה שעברה. 
מזכ"ל  תקופה  באותה  שהייה  ענאן  קופי  מר  של  עזרתו  את  ביקש  מאהפר  מר 
ז'אק  הנשיא  ואת  צרפת  של  הראשי  הרב  את  גם  זו  למטרה  גייס  ואף   האו"ם, 
שיראק. במסגרת מאמציו אלה, מר מאהפר קיים אתם מפגשים רבים. כידוע, לאחר 
מאמצים רבים שנמשכו תקופה ארוכה, שוחררו לחופשי כל הצעירים היהודיים.

מכאן, מר סנדברג עבר לספר על חיי המשפחה שלי ואמר בין היתר: מר מאהפר 
נשא לאישה לפני שישים שנה את גב' פרשתה וזכה לשלושה ילדים שהם אברהם 
)אבי(, הלן ורבקה – מהם זכה לארבעה נכדים". הוא הוסיף ואמר: "שלמרות שמר 
מאהפר ממשיך להיות פעיל בתחום העסקים, ומקדיש לכך את מחצית זמנו, בד 
בבד הוא ממשיך בפעילות פילנטרופית ופועל לביצוע מספר פרויקטים חברתיים 

בישראל ובמדינות אחרות".
סרט קצר על האירוע נמצא ביוטיוב:

https://www.youtube.com/watch?v=b67zy6aNt7w&feature=youtu.be
סקרה את האירוע גם כתבת רשת הטלביזיה של שוויץ, אשר  ניהלה אתי 

שיחה קצרה ששובצה בכתבה ששודרה על קיום האירוע.
ברצוני להודות כאן על קבלת הפנים החמה והמחמיאה אשר לה זכיתי מידי 
ראשי קרן היסוד – למרות שאני סבור כי תרומתי הייתה צנועה ובסך הכל רק 
מילאתי את חובתי הלאומית והאנושית. אהדתי למדינת ישראל וזיקתי לעם היהודי 

כולו, מחייבות אותי לתת כתף למפעלים פילנטרופיים, לפי יכולתי הצנועה.
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הודיה לבורא, על זכייה בנכדים תאומים  
בשישה לחודש ינואר 2013  נתבשרתי על זכייה בשני נכדים חדשים, שנולדו 
כתאומים מבתי האהובה רבקה. בתקופת ההיריון רבקה בישרה למשפחתנו כי 
היא עומדת ללדת תאומים, בן ובת. בשורה זו שמחה אותנו מאוד והודנו על כך 
לבורא. קשה היה למדוד את מידת שמחתי ושמחת רעייתי על שמיעת בשורה זו. 
חיכינו בסבלנות ליום הלידה, ונולדו למשפחתנו שני תינוקות בריאים שהביאו 

אור ושמחה לכולנו.
ו-ג'ונתן לבן. מאז היוולדם, אנו משתדלים  ג'סיקה לבת,  בחרנו את השם 

להיות איתם בכל הזדמנות וליהנות במחיצתם ככל הניתן.
אומנם כל סבא וסבתא, סבורים כי זכו בנכדים יפים, נחמדים וחכמים - 
אולם לגבי נכדינו, אנו סבורים כי זו האמת האובייקטיבית. ג'סיקה וג'ונתן הם 
יפים ואינטליגנטים האוהבים אותנו מאוד, והמרעיפים עלינו הרבה  כילדים 

חום ואהבה.

ג'סיקה וג'ונתן, נכדים תאומים של ז'אק מאהפר
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זו, החלטנו לתרום סכום  כדי להודות לבורא על זכייתנו במתנה מבורכת 
ראוי לבית חולים "שערי צדק" שבירושלים, במקום לערוך חגיגה בזבזנית לכבוד 
היוולדות התאומים. במעשה זה, רצינו להיות שותפים להשלמתו והפעלתו של 
בנין חדש בבית החולים, אשר מיועד לטיפול בפגים, כחלק ממחלקת הילדים 
והיולדות של שערי צדק. באותה תקופה עדיין נמשכה הבנייה של המרכז החדש, 
אולם מאז הושלמה הבנייה והמרכז פועל בהצלחה ומטפל בתינוקות שנולדו טרם 

זמנם. מרכז זה נחשב היום לאחד המתקדמים ביותר מסוגו בישראל.
אנו יודעים כי בית חולים שערי צדק נחשב לאחד מבתי חולים המתקדמים 
ביותר בישראל ובעולם. כמו כן אנו יודעים כי מחלקת התינוקות והיולדות של 
בית החולים נעזרת בשיטות מדעיות חדישות ועומדת לשרות כל תושבי מדינת 

ישראל והזקוקים לה ברחבי העולם.
בעקבות ההסברים ששמענו מפיהם של מנהלי בית החולים לגבי הצרכים 
הבסיסיים של המרכז החדש, החלטנו לממן רכישת סוג חדש ומתקדם של אינקובטור 
המיועד במיוחד להציל את חייהם של פגים קטנים במיוחד. האינקובטור מיועד 
לטיפול בפגים השוקלים פחות מקילוגרם אחד, ולכן נחוץ לספק להם את תנאי 

הגידול הטובים ביותר ובאופן הדומה, עד כמה שניתן, לרחם האם.

לוח ע"ש משפחת מאהפר בניסה למחלקת הפגים 
בבית חולים שערי צדק בירושלים
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את הציוד החדש מכנים בבית החולים "אינקובטור קנגרו" בדומה לכיס 
הקנגרו בו גדל הגור הזעיר ברוב הנוחיות. האינקובטור החדש יוצר את מירב 
כדי לתת אפשרות מקסימלית להתפתחות  התנאים השוררים ברחם האם, 
בריאה של הפג. מכשיר זה גם שומר בקפדנות מפני הדבקות הפג בחיידקים או 
ווירוסים. לכן, לאחר התקנת מכשירים אלה, שערי צדק נחשב לאחד המרכזים 
הגדולים בעולם שמאפשר למספר גדול יותר של פגים להישאר בחיים ולהתפתח 

באופן תקין כלל הניתן.
אנו גאים להיות שותפים להקמת מרכז חיוני זה, כהודיה על בואם לעולם 

של נכדינו התאומים.
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ודש יולי החם בז'נווה התקרב לִקצו. הייתי עסוק בעבודה במשרדי, ותהיתי ח
איזו מהמשימות הרבות דחופה יותר ועליי לטפל בה קודם. הטלפון צלצל. 
בצדו השני של הקו שמעתי את קולה המנומס של גברת אחת, שאמרה שהיא 

מתקשרת מירושלים, מלשכת נשיא המדינה, ומעוניינת לדבר עם ז'ק ָמאְהפַר.
היא הציגה את עצמה בשם ציונה, ואמרה שהיא מתקשרת מטעם הנשיא. 
הסתקרנתי. אמרתי שאני ז'ק ָמאְהפַר, ושאלתי אותה מה העניין. הגב' ציונה 
אמרה שכבוד הנשיא עצמו יעלה את הנושא, ומטרתה בשיחת הטלפון היא 

לקבוע יום ושעה לשיחה בינינו.
קבענו שאשוחח עם הנשיא שמעון פרס שלושה ימים לאחר מכן, בעשרים 
ושמונה ביולי 2013 בשעה 9 בבוקר. הגב' ציונה נפרדה ממני לשלום ושיחת 

הטלפון הסתיימה.
הופתעתי מאוד: מה רוצה ממני הנשיא פרס ולשם מה השיחה?

לכן. באותה  ובין כבוד הנשיא החלה עשרות שנים קודם  ביני  הידידות 
תקופה מר שמעון פרס היה איש צעיר, לבוש באלגנטיות, שנחשב לאחד מעוזריו 
הקרובים ביותר של דוד בן גוריון הזכור לטוב, ממייסדי מדינת ישראל הצעירה. 
הוא היה ידוע כיד ימינו של דוד בן גוריון בתפקיד שר הביטחון, והוציא לפועל 

את הוראותיו של בן גוריון ואת תוכניותיו, בנאמנות ובחוכמה. 
באותו תפקיד, לקח על עצמו מר פרס לנהל את פרויקט הקמת הכור הגרעיני 
בדימונה, והוא עשה זאת בהצלחה. בשנים שלאחר מכן, היה תמיד אחת הדמויות 
הבולטות בזירה הפוליטית במדינה, ואחד מחבריו )ויריביו( של יצחק רבין ז"ל 
בתוך מפלגת העבודה. לאחר מכן מילא מספר תפקידי שר, והיה גם ראש ממשלת 

ישראל למשך מספר שנים.

עיטור נשיא מדינת ישראל,
גאוותי הגדולה ביותר
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אני תמיד רחשתי לו כבוד רב, והערצתי במיוחד את חזונו לעתיד ואת רעיונותיו 
היצירתיים. הוא דיבר על "מכונית לכל פועל" בתקופה שבה זו הייתה משאלה 

רחוקה שנראתה כמו חלום דמיוני.
דברים אלה נאמרו בשנים שבהן ישראל עשתה את צעדיה הראשונים לעבר 
התקדמות כלכלית, ושכר הפועלים הספיק בקושי להוצאות המחיה היומיומיות 
של משפחותיהם. אבל פחות משני עשורים לאחר מכן, אותו חזון דמיוני קרם עור 
וגידים ועכשיו למרבה השמחה לרוב המשפחות הישראליות יש מכונית פרטית, 

ולחלקן אפילו מספר מכוניות.
בתקופת נשיאותו זכה שמעון פרס לכבוד רב ברמה הבינלאומית הרחבה, והעלה 
את קרנה ואת אמינותה של ישראל בעולם בזכות נאומיו שוחרי השלום ורעיונותיו 
מעוררי ההשתאות. בנוסף לכך הוא גם הפגין יצירתיות רבה, וכל הדברים האלה 
מעידים על כך שאמנם הוא עצמו כבר עבר את שנתו התשעים, אך מחשבתו עדיין 
צעירה והוא עדיין שופע יצירתיות ומציע הצעות מפתיעות הזוכות לשבחים מכל 
עבר. באותן שנים הוא תמיד הדגיש שעל ישראל להיות בחוד החנית של הטכנולוגיה 

ושל המדעים המודרניים, ולגייס את הידע של היום למען רווחת האנשים.
הוא תמיד אמר שהעם היהודי הוא נושא הלפיד של ייחוד האל ומניח היסודות 
לערכי המוסר והרוח בעולם, ושבעולם של היום צריך העם לשאת גם את נס 

הידע, הרווחה והחיים הטובים יותר לכל תושבי תבל.
לאורך כל שלושת ימי הציפייה לשיחתי עם נשיא מדינת ישראל, ניסיתי לנחש 

על מה רוצה הנשיא פרס לשוחח איתי. 
שיחה טלפונית עם נושא משרה בכירה בישראל לא הייתה בעבורי עניין חדש. 
זה עשרות שנים טיפחתי חברות קרובה עם רבים מהם: מפעם לפעם הייתי 
איתם בקשר טלפוני, וכל פעם שהגעתי לישראל, במסגרת אילוצי הזמן, הייתי 

הולך לפגוש כמה מהם. 
לבסוף הגיע היום המיועד, ובשעה תשע בבוקרו של העשרים ושמונה ביולי, 
צלצל הטלפון והגברת ציונה, מצדו השני של הקו, אמרה שהנשיא פרס רוצה 

לדבר איתי.
מצדו השני של הקו הגיע לאוזניי קולו הנמרץ של הנשיא. בירכתי אותו לשלום 

בנימוס רב וציפיתי בקוצר רוח שיתחיל לדבר.
הנשיא פרס שאל לשלומי, ואמר ּבְטון ידידותי: "ז'ק, אתה עשית שירות עצום 
למען מדינת ישראל ולמען העם היהודי בעולם, והייתה לי הזדמנות לקרוא את 
ספר הזיכרונות שלך ולהתוודע לגמילות החסדים שלך למען האנושות כולה, 

ולמען מדינת ישראל". 
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התרגשתי מאוד, ולא ידעתי מה להשיב. המילים הסתחררו בפי אך לא עלו 
על לשוני. הודיתי לנשיא קצרות וציפיתי בשקט להמשך דבריו.

הנשיא פרס הוסיף ואמר: "אני שמח לבשר לך, ידידי היקר, שוועדת השיפוט 
של פרסי נשיא מדינת ישראל הגדירה אותך כאחד האנשים שתרמו תרומה יוצאת 
דופן למדינת ישראל ולעם היהודי בעולם, ומצאה אותך ראוי לקבל את עיטור נשיא 

מדינת ישראל. זה נחשב לעיטור המצוינות הגבוה ביותר במדינת ישראל".
לשווא ניסיתי לשמור על קור רוח. דמעות שמחה כמעט הציפו את עיניי. 
השתדלתי מאוד לדבר בטון רגיל, ואמרתי לנשיא פרס: "אני ציפיתי לרגע הזה 
במשך 72 שנה, ואני מודה מעומק לבי לך ולעם היהודי על אהבתכם ועל כך 

שמצאתם אותי ראוי לכבוד כה רב".
שמעתי את הנשיא צוחק קצרות מצדו השני של הקו. הוא שאל: איך אתה 

מחכה 72 שנה לרגע הזה?"
אמרתי: "כבוד הנשיא פרס, אני הצטרפתי לתנועת "החלוץ" בגיל 12, בשכונה 
ג'ּוָּבאֶרה באצפהאן, ערש הולדתם של רבים וטובים מיהודי איראן,  היהודית 
ובהם דורות על גבי דורות ממשפחתי. למדתי עברית והשתוקקתי להצטרף יום 

הנשיא פרס עונד לז'אק מאהפר את אות הנשיא
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אחד להמוני הצעירים ששמים פניהם לארץ האבות כדי ליישב את ארץ ישראל 
העתיקה, ולבנות מחדש במו ידיהם את מדינת היהודים החופשית והעצמאית. 
אמנם יד הגורל מנעה ממני להגשים את חלום נעוריי, אך אדמת ישראל, מדינת 
ישראל והעם היושב בציון, מעולם לא עזבו את לבי ואת מחשבותיי. תמיד 

השתדלתי, במידת האפשר, לשרת את המדינה ואת עמּה הנעלה". 
צחוקו הקצר של הנשיא ּפֶֶרס נשמע שוב, ובאותה נמרצות שאפיינה אותו 
תמיד, הוא הוסיף ואמר: "כן, ובדיוק מסיבה זו הגדירה אותך ועדת השיפוט 
כאדם שראוי לפרס, ויוענק לך עיטור על מצוינותך. לצדך יקבלו ּפְָרס דומה עוד 
שבעה אנשים שתרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל ולעמּה. אבל הם כולם 
ישראלים, וכבודו תושב החוץ היחיד שנמצא ראוי לקבל את העיטור, כי תרומתך 

יוצאת הדופן לישראל ולעמה ראויים לעיטור זה".
הנשיא פרס הזמין אותי להשתתף בטקס הענקת העיטור, ואמר שבקרוב 

תגיע לידיי בנפרד גם הזמנה רשמית. 
כשדמעות שמחה מציפות את עיניי, הודיתי לנשיא בקול רועד מהתרגשות 
ומשמחה, ואמרתי שאני מקווה לפגוש אותו ביום המיועד, ולהביע בפניו את 

תודתי האינסופית פנים אל פנים. 
נקבע שהטקס ייערך ב-30 בינואר 2014 במשכן הנשיא בירושלים, והרשו לי 

להזמין לטקס גם כמה מחבריי הקרובים ביותר.
לאחר מכן נאמר לי שלפניי, הוענק העיטור רק לשישה אישים שאינם תושבי 
המדינה, שהראשון בהם היה פרופ' הנרי קיסינג'ר. העיטור השני הוענק לביל 
קלינטון, נשיא ארה"ב לשעבר, והשלישי לנשיא אובמה. האדם הרביעי היה 
הסופר המהולל ניצול השואה אלי ויזל, שנחשב לקולם החי של שישה מיליון 
יהודים שנרצחו במשרפות הנאצים. החמישי הוא הבמאי האמריקאי הנודע 
סטיבן שפילברג. בשנה שאחריי הוענק העיטור גם לגב' אנגלה מרקל, קנצלרית 
גרמניה, שמיומה הראשון בשלטון, תמיד הייתה ידידתה ובת בריתה של מדינת 
ישראל, והעניקה למדינת ישראל ולעמּה סיוע רב ערך, מעין ניסיון לכפר על פשעי 
הנאצים, שיירשם לנצח בספרי ההיסטוריה. יחד אתה קיבל את העיטור נשיא 

איטליה לשעבר ג'ורג'יו נפוליטנו.
בשעה אחת עשרה ּבְבוקר השלושים בינואר, טרקלין הטקסים במשכן נשיא 
המדינה היה הומה אורחים רמי דרג. כולם הגיעו להשתתף בטקס הענקת העיטור 

ליקיריהם. חבריי שהוזמנו לטקס לחצו את ידיי בחום ובירכו אותי.
עם תחילת הטקס, עמדו כולם על רגליהם לכבוד כניסתו של נשיא המדינה 
ומחאו כף. המנחה התייצב מאחורי המיקרופון, הודיע על תחילת הטקס והסביר 
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כיצד נקבעים כל שנה הזוכים בעיטור מטעם לשכת נשיא המדינה. הוא אמר 
והוענק  יוזמה מתקופת כהונתו של הנשיא פרס  שעיטור נשיא המדינה הוא 

לראשונה מטעמו בשנת 2012. 
המנחה מנה את תחומי תרומתו של כל אחד מזוכי העיטור, והזוכה התייצב 

לפני הנשיא, שענד את מדליית העיטור על צווארו. 
המשכתי להתרגש בכל הרגעים שבהם הזכירו את שמותיהם של כל האישים 
אחד אחד. הרגשתי שאני בעולם אחר, ולנגד עיניי ראיתי באופן כמעט מוחשי את 
חיי המרים, את תקופת הנעורים והבחרות, ואחר כך את השנים הקשות לפני 
עזיבתי את איראן. מחשבותיי נדדו לתולדות עם ישראל, שעמד איתן במשך כל 

ההיסטוריה מול הסבל והדיכוי. 

נאום הנשיא לאחר הענקת האותות
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שיוויתי לנגד עיניי אומה שחייליה חסרי הלב של האימפריה היוונית הורגים 
את אנשיה, מצביאיה החייתיים של האימפריה הבבלית ַמגלים אותם מארצם, 
ומחרחרי המלחמה מצבאה העצום של האימפריה הרומית מציתים את בית 
המקדש, ַמגלים את היהודים לאירופה ומשנים את שמה של מולדתם ל"פלשתינה", 

כדי שלא יישאר שם וזכר ל"ישראל", לעמה ולתרבותה.
העליתי בזיכרוני את פשעי גרמניה הנאצית, שחייליה ריכזו במקום אחד את 
היהודים מכל עיר ומכל מחוז באירופה אשר כבשו, ולקחו אותם למחנות המוות 

כדי להמיתם במקלחות גזים, לשרוף את גופותיהם ולהפכן לאפר.
חוט מחשבותיי נקטע לפתע כששמעתי את שמי מפי המנחה. הוא סיפר 
בקצרה על תרומתי לעם ולמדינה, כי לא יכול היה לרדת לפרטים. הוא רק אמר: 
"עיטור זה מוענק לז'ק ָמאְהפַר על תרומה יוצאת דופן שתרם במשך שנים ארוכות 
ובטוהר כוונות, כדי לשפר את חייהם של אזרחי ישראל בתחומי החברה, הרפואה 

והתרבות, ועל תרומתו הנעלה לעם ישראל בכל רחבי העולם".
נשיא המדינה. התקרבתי  ולגשת אל  המנחה הזמין אותי לקום ממקומי 
לנשיא פרס, הושטתי לו את ידי ולפתע חיבקתי אותו כדי להביע את תודתי 
העצומה. הנשיא לחש באזני: "קראתי את ספרך, זה היה מעניין מאוד". הודיתי 
לו שוב ואמרתי לו בשקט שעם ישראל והעם היהודי בכל רחבי העולם גאים 
בו ומודים לו על פועלו. הנשיא ענד על צווארי את מדליית העיטור, הושיט לי 
את ידו שנית, והקהל מחא כפיים. אני חזרתי למקומי כדי להקשיב לנאומו של 

הנשיא פרס בסוף הטקס.
כשעזבתי את משכן נשיא המדינה עם חבריי, ובידי קופסת העיטור ומגילתו, 
שוב שקעתי במחשבות ושאלתי את עצמי כיצד עמים כה רבים נמחו מזירת 
ההיסטוריה ולא נשאר מהם זכר בכל המרחב הגיאוגרפי הזה, אך העם היהודי 
הצליח לצלוח את כל העליות והמורדות של ההיסטוריה ולשרוד את כל מעשי 
הטבח והחורבן, הביזה והגזל; איך הצליח העם הזה לשמור על קיומו הדתי, 
לבנות מחדש את מולדתו  גלות  ואחרי אלפיים שנות  והתרבותי  ההיסטורי 
הקדומה, להקים שוב מדינה; ואיך אחרי כמה עשורים כבר התבססה המדינה 
הזו בשורה הראשונה של מדינות העולם בתחומי המדע, הטכנולוגיה, הרפואה, 

החקלאות ובתחומים רבים אחרים?
מילים אלה מבטאות אמת היסטורית גדולה, שיכולה גם לענות על השאלה 
– כיצד זה שעמים רבים נעלמו, אבל עם ישראל שרד ועודו חי וקיים, וממשיך 
לשרת את עצמו ואת הקהילה העולמית: אותה אחדות של כל היהודים בכל 
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רחבי העולם הבטיחה את הישרדותה של האומה הקטנה הזו, שעדיין נאבקת 
במכשולים רבים ובאויבים נוטרי טינה. 

נזכרתי שתרומתי הצנועה הייתה לא רק בסיוע ליהודים: אני עדיין חש 
אהבה עמוקה למולדתי איראן, לתרבות איראן ולכל דבר המזכיר את צבעיה 
ואת ריחותיה של המולדת, ואני עדיין חושב על איראן, אוהב אותה ותורם את 

תרומתי עד כמה שניתן.
בשנים אלה, כשאני מתקרב לסוף דרכי בחיים, אני מרגיש שעיטור נשיא 

מדינת ישראל היה שיא התהילה והכבוד שזכיתי להם.

תעודה על הענקת אות הנשיא לז'אק מאהפר
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ציור דיוקן הנשיא לכבוד יום הולדתו התשעים
אהדתי העמוקה לאישיותו המופלאה של הנשיא שמעון פרס, לפועלו רב השנים 
למען מדינת ישראל והעם היהודי,  ומעמדו הרם בזירה הבינלאומית, עוררו בי 

את הרעיון להעניק לו מתנה ראויה לקראת שנת התשעים להולדתו. 
ברצוני היה לבחור בסוג של מתנה שלא רק תתאר את מעשיו הברוכים של 
הנשיא ואישיותו, אלא תצביע גם על הקשר ההדוק בין יהודי איראן לבין ארץ 

ישראל – קשר בל ינותק שנמשך ומתהדק גם היום.
הצגתי רעיון זה בשיחת טלפון עם הצייר האומן הומאיון ירושלמי, אשר 
מתגורר בארה"ב. במשך שנים רבות הערצתי את ציוריו היפים. הוא הציע לבחור 
בציור דיוקנו של הנשיא, שישולבו בו תיאור אירועים המבטאים תקופות מפתח 
בתולדות העם היהודי, ואשר מצביעים גם על הקשר שבין יהודי איראן לארץ 

ישראל. 
הרעיון מצא חן בעיני וראיתי בציור מסוג זה מתנה נאה לכבוד יום הולדתו 
התשעים של נשיא מדינת ישראל. ביקשתי מן הצייר המהולל להגיש לי הצעה 

ראשונית, כדי שנוכל בהתייעצות משותפת להכין את ההצעה הסופית.
באותה תקופה הובא לידיעתי כי תושבי העיירה וישנובה בבלארוס, מקום 
הולדתו של הנשיא, מתכונים לערוך סדרת אירועים לכבוד יום הולדתו התשעים. 
יהדות  נמצאת במחוז מינסק שהיה אחד המרכזים החשובים של  זו  עיירה 

רוסיה.
גדולה עם מוסיקה  וישנובה ערכו חגיגה  במסגרת אירועים אלה, תושבי 
וההערצה שהפגינו תושבי  וריקודים מקומיים. התרשמתי מאוד מן החיבה 
עיירה זו כלפי נשיא מדינת ישראל. הם גם הקימו תערוכה בה הציגו תמונות על 

משפחתו של הנשיא ומפעל חייו.
נולד בעיר הולדתי אצפהאן, שאלתי  הואיל שגם הצייר הומאיון ירושלמי 
אותו האם הוא זוכר את גבעת "ּכּוּכּולֵה"? הוא השמיע צחקוק ואמר: "מי מבין 

יהודי העיר לא מכיר מקום זה?"
בפרברי העיר אצפהאן, במרגלות גבעה בולטת, קיים פתח צר המוביל למערה 
חשוכה. המקום נמצא במרחק מה מקברה של שרח בת-אשר )נכדתו של יעקוב 
אבינו(. המערה דומה לפרוזדור ארוך שיהודי העיר מאמינים כי הוא מקשר בין 
אצפהאן לבין ירושלים באמצעות מנהרה ארוכה. אמונה זו מצביעה על הזיקה 
ההדוקה של היהודים באיראן לארץ ישראל, אשר האמינו בעומק ליבם כי עם 

בוא המשיח יוכל לחזור לירושלים דרך מערה זו.
אמרתי לצייר כי לצד ציור דיוקנו של הנשיא, עם חיוכו האופייני, יש לצייר 
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תמונות מעמדים היסטוריים ואירועים בולטים המחברים את תולדות עם ישראל 
עם חיי היהודים באיראן. הדגשתי כי חלק זה של הציור צריך להתבצע בסגנון 

המיניאטורה. סגנון זה אופייני לאומנות האיראנית המסורתית.
ביום שקיבלתי את העבודה הגמורה, התרגשתי מאוד. ראיתי שהצייר הצליח 
במיומנות מופלאה להמחיש את המעמדים השונים ולצייר כל אירוע  בצורה 

טובה ובמקום הנכון.

ציור דיוקנו של הנשיא פרס, ע"י הצייר הומאיון ירושלמי
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מר ירושלמי צרף לציורו דפי הסבר כדי לתאר את התוכן של כל אחד מן 
החלונות שצוירו בצדי הציור המרכזי שהבליט את דיוקנו החייכני של הנשיא. 
לצד ציורים קטנים הממחישים את תקופת האבות עד תקומת ישראל, הוא 
צייר גם את אולם בית הכנסת הישן על שם מולא ניסן, אשר עומד עד היום 
במרכז שכונת ג'ובארה באצפהאן. הוא כתב לי שמאז ילדותו, הוא זוכר היטב 
את הבניין ולכן בחר לצייר חגיגת ריקודים של  תושבי העיירה וישנובה בתוך 

אולם בית כנסת זה באצפהאן.
הוא הוסיף במכתבו כי ניסה להבליט את פניו מלאי החיבה של הנשיא ואת 

חיוכו האופטימי. עלי להודות כי הצליח מאוד במשימה זו.
בתוך אחד החלונות שהוא הוסיף בצדדים של הדיוקן, רואים את הכותל 
המערבי ואת קהל המתפללים. מתחתיו של חלון נוסף יש תיאור המסמל את 
חלומו של יוסף והעימות עם אחיו. בחלון הבא רואים את יעקוב ושנים-עשר 

בניו המסמלים את שנים-עשר שבטי ישראל.
החלון הבא מתאר את תקופת הגלות במצרים ויציאתם של היהודים בהנהגת 
משה. מעמד נוסף מסמל את חורבן בית המקדש ותרומתו של כורש מלך פרס, 
אשר שיחרר את היהודים מגלות בבל, אפשר להם לחזור למולדתם ועזר להם 

לבנות מחדש את בית המקדש.
הגליית  ביניהם מעמד  יתר החלונות,  בהמשך מכתבו מתאר הצייר את 
היהודים בידי האימפריה הרומית. בחלון האחרון רואים את תקומת ישראל, 

הכרזת העצמאות וכן את שמחת הרוקדים שלאחר ההכרזה.
יד ביד עם  יהודי אצפהאן בריקוד  מתחת דיוקנו של הנשיא, רואים את 

תושבי העיירה וישנובה.
בעיני, ציור שמן זה שמידותיו הן X 40 50 סנטימטר, הוא עבודת אומנות 

רבת ערך שמשלבת בתוכה גם את סגנון הציור המסורתי באיראן.
ימים ספורים לאחר קבלת ציורו של מר ירושלמי, יצרתי קשר עם לשכתו 
של הנשיא כדי להסדיר את ענין משלוח היצירה לירושלים. אנשי הלשכה הביעו 
תודה עמוקה על יוזמה זו. שבועות לאחר מכן, גם הנשיא עצמו שלח לי מכתב 

תודה בו הוא מביע הוקרה על מתנה יפה זו.
כך כתב הנשיא במכתבו: "ירושלים - 5 במרס 2014: אני מודה לך מקרב לב 
על המתנה היפה ששלחת לי לכבוד יום הולדתי התשעים. ציור זה מתאר פרקים 
חשובים בתולדות עם ישראל ודמויות היסטוריות שעיצבו את חיי העם היהודי. 
אנו רואים בציור זה את המסלול המתחיל מעיר אצפהאן ומגיע לירושלים דרך 
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העיירה וישנובה, חלום המסמל אחדות הגורל בין היהודים ברחבי העולם. אני 
מאחל לך כל טוב. על החתום: שמעון פרס".

ב-28 לחודש דצמבר 2016 הלך לעולמו הנשיא פרס בגיל תשעים ושלוש. 
בהלווייתו השתתפו גם אורחים רמי מעלה מרחבי העולם.

ברוך יהיה זכרו של איש דגול זה אשר הייתי בקשר אתו יותר מיובל שנים.

מכתב התודה של הנשיא שמעון פרס על ציור דיוקנו



עיטור נשיא מדינת ישראל, גאוותי הגדולה ביותר  � 371

ה
וו
ז'נ

 ב
ה
ש
גי
בפ

ס 
פר

ן 
עו

מ
ש
ם 

 ע
ן(
מי

מי
( 
פר

ה
א
מ
ק 

ז'



372 � מנער שליח ליזם בכיר

לאורך כל עמודי הספר השתדלתי לספר בתמציתיות ועם זאת בבהירות את 
כל מה שעבר עליי ואת כל מה שחוויתי בשמונים וארבע שנות חיי. אך כאן, 
לפני סיום הספר, עליי להדגיש נקודה אחת, כי ללא ספק, סיפור אישי זה עדיין 
אינו מושלם. לפיכך, אני מקווה שגם אחרים יחזרו ויספרו את הדברים שאולי 
לא סופרו, כדי לסלול דרך בעבוד דור העתיד, ולחשוף את הפינות שטרם נחשפו 

בהיסטוריה המודרנית של יהדות איראן. 
השיר הבא, שכתב מּוַסוִי ַאַהִרי בדם לבו, כמו מתאר את מצבי ... את העיקרון 
שהקפדתי עליו, תוך הסתמכות על גדולתו של הבורא, בין אם בדרכי חיי, ובין 

אם בתיאור הארועים:
איני יודע מה יהיה אחרי מותי.

איני רוצה לדעת מה יעשה ַהּכַּדָר בעפר גופי,
אך אני משתוקק מאוד שמעפר גרוני, ייצור משרוקית

שגרוני יהיה משרוקית
בידי פעוט שובב ופעלתן

והוא, כל הזמן ללא הפסקה
ינשוף בחוזקה את נשימתו החמה בגרוני

וקול גרוני ימלא את העולם כולו
ויסעיר ויטריד את מנוחת יֵׁשנים 

וכך הוא יפיג מעליי
את עונש השתיקה ואת נקמת חנק מותי

חיי אדם אחד,
נקודה אחת...



באֶצְפָהָאן  יהודית  עוני  שכונת  בארה,  בג'ּו  נולד  ָמאהְפַר  ז'ק 
שבמרכז איראן, והתחיל את דרכו המקצועית כעובד שחור ונער 
שליח בבית מרקחת. הוא בנה את עצמו כעצמאי במו ידיו מהון 
התחלתי הכולל אמונה, אמינות, ושכל ישר, ונחל הצלחה כבירה 

בעסקיו הפרטיים. 

ספר זה פותח צוהר הן לדרכו העסקית של ז'ק מאהפר והן לחיי 
שקדמו  לתהליכים  הצצה  גם  מאפשר  הוא  באיראן.  היהודים 
איראן  את  מאהפר  עזב  שבעקבותיה  האסלאמית,  למהפכה 

ושחזר את הצלחתו בגלות. 

ז'ק מאהפר תרם רבות למוסדות תרבות, חינוך, רפואה וקהילה, 
ישראל  מדינת  נשיא  עיטור  ביניהם  רבים,  הוקרה  באותות  זכה 

ואות הכבוד הלאומי של צרפת.

זכרונותיו וסיפור חייו של ז'ק ָמאהְפַר

משכונת ג'ּו בָארה באִצְפַהָאן - 

לטהראן, ולז'נווה אשר בשווייץ
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